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ALGEMEEN  
Toelichting Fluvius 

Dit document bevat alle aanvullende voorschriften van Fluvius. Het geeft ook toelichting en verdui-

delijking bij de oprichting en aansluiting van een HS-cabine op het distributienet van de distributie-

netbeheerders (DNB’s) , die voor het beheer van hun HS-netten een beroep doen op Fluvius. 

De paragraafnummers van deze aanvullende voorschriften en toelichtingen stemmen steeds overeen 

met deze van het voorschrift C2/112. Voor de niet opgenomen paragrafen van het voorschrift 

C2/112 worden geen aanvullende voorschriften geëist of toelichtingen gegeven. 

In dit document wordt : 

1. De distributienetbeheerder aangeduid als DNB 

2. De distributienetgebruiker aangeduid als DNG 

3. ex-Infrax DNB’s : Infrax West , Inter- energa, Iveg, PBE. 

4. ex-Eandis DNB’s : Intergem, Imewo, Imea, Sibelgas, Iverlek, Gaselwest, Iveka.  

5. Contactpersoon (SPOC) 

a. LRB (Lokale Relatiebeheerder):  

• voor installaties met een afnamevermogen < 1 MVA 

• voor installaties met een injectievermogen  < 400 kVA 

b. Accountmanager :  

• voor installaties met een afnamevermogen ≥ 1MVA 

• voor installaties met een injectievermogen ≥ 400 kVA 

 

1.3 Toepassingsgebied 

Toelichting Fluvius 

Fluvius heeft in bepaalde regio’s ook 30 of 36 kV distributienetten. 

Alle info hierover is te bekomen via uw SPOC. 

De drukken, als gevolg van interne boog, vermeld in het voorschrift C2/112 zijn van toepassing voor 

HS-cabines die in een lus zijn aangesloten. Indien een studie van Fluvius aanwijst dat een hogere 

weerstand tegen de interne boog (IAC-waarde) vereist is, omwille van bv. een rechtstreekse aanslui-

ting vanuit een TS, moeten de drukken aangepast worden aan deze hogere IAC-waarde. 

Bij de vernieuwing van de homologatie/classificatie van het HS-distributiemateriaal geschikt voor ge-

bruik op het distributienet van de DNB’s worden enkel FU’s toegelaten die aan beide karakteristieken 

van Ur en Ik voldoen zoals gesteld in het voorschrift C2/112. 
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2. FASES BIJ AANSLUITING VAN EEN CABINE VAN DE 
DNG. 

2.2 FASE 2: Detailstudie en ontwerp van aansluiting 

Toelichting Fluvius 

Opmerkingen bij het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van de VREG : 

• Voor aansluitvermogens tussen 25 en 250 kVA bepaalt de DNB de wijze van aansluiten i.f.v. het 
lokale distributienet (d.w.z. een aansluiting op het LS-distributienet of een aansluiting op het HS-
distributienet). 

• De DNB  kan een aansluiting via een LS-verbinding rechtstreeks aangesloten op LS-bord of een 

aansluiting vanuit het HS-net opleggen.  

• Aansluitvermogen: dit is het vermogen vermeld in het aansluitcontract. 

2.3 FASE 3: Opmaak van het technisch dossier 

Toelichting Fluvius 

Het ééndraadschema van de HS-installatie van de DNG maakt voor de voorstelling van de FU’s gebruik 
van de symboliek voorgesteld in het voorschrift “C2/119”. Overige toestellen die in de HS-cabine aan-
wezig zijn worden voorgesteld met gangbare symbolen (bv. transformator, LS-bord, enz.). Dit schema 
is uniek voor de betrokken installatie en vermeld o.a. de plaats van installatie. Het is dus niet toege-
staan een kopie van Bijlage 3 uit het document “C2/112 Bijlagen” te selecteren en deze te integreren 
in het technisch dossier. 

Het technisch dossier wordt steeds via e-mail bezorgd aan uw SPOC.  

2.4 FASE 4: Goedkeuring van het technisch dossier 

Toelichting Fluvius 

De leidraad van het technisch dossier is de controlelijst.  Deze is beschikbaar op de website van Flu-

vius onder de naam “Controlelijst Technisch Dossier Klantcabines”.  Alle andere documenten worden 

als bijlage van de controlelijst beschouwd en moeten deel uitmaken van het dossier indien ze van 

toepassing zijn.  De controlelijst is opgesteld met het programma “Office Excel” en is beveiligd tegen 

aanpassingen. Enkel de invulcellen zijn beschikbaar. Het niet volledig invullen van de controlelijst, 

leidt tot het niet-ontvankelijk verklaren van het technisch dossier. 

De controlelijst wordt gebruikt voor de: 

• controle van de volledigheid van het dossier; 

• conformiteit bij de ontvankelijkheid van de aanvraag; 

• conformiteit bij aansluiting/indienststelling. 

Bij elke stap zal deze controlelijst gecontroleerd en gevalideerd worden. 

Fluvius raadt ten stelligste aan het technisch dossier in een vroeg stadium in te dienen. Het is enkel 

na de goedkeuring ervan dat de installateur zeker is dat het materiaal dat hij bestelt, aanvaard zal 

worden.  

https://www.fluvius.be/nl/media/2981
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2.5 FASE 5: Uitvoering van de installatie 

Toelichting Fluvius 

De installateur start tijdig met de uitvoering van de installatie zodat de volgende fasen op een effici-

ente manier kunnen plaatsvinden.  

2.6 FASE 6: Conformiteit met het AREI 

Toelichting Fluvius 

Decentrale productie-installaties en ontkoppelbeveiligingen zijn conform aan de specifieke voor-

schriften die u kan vinden op de website van Fluvius. 

Na het gelijkvormigheidsonderzoek door een erkend organisme zorgt de installateur dat een kopie 

van het proces-verbaal met al zijn bijlagen in PDF-formaat ter beschikking wordt gesteld van Fluvius. 

2.7 FASE 7: Goedkeuring van de DNB 

Toelichting Fluvius 

Fluvius vaardigt voor elke cabine een vertegenwoordiger af om ter plaatse de uitvoering van de HS-

installatie volgens het voorschrift C2/112 na te gaan. Hierbij wordt de door de installateur ingevulde 

controlelijst als basis gebruikt. 

Elke tekortkoming moet weggewerkt worden voor de installatie in dienst mag gesteld worden. Bij 

kleine inbreuken kan Fluvius opteren om de FU’s van de lus wel in dienst te nemen maar de alge-

mene beveiliging te vergrendelen met een hangslot. 

2.8 FASE 8: Aanvullende stappen voor het onder spanning brengen 

Toelichting Fluvius 

Indien in de risicoanalyse van de DNG nieuwe/andere risico’s (hoog risiconiveau) voorkomen dan 

deze vermeld tijdens fase 1 of 2, kan Fluvius bijkomende maatregelen opleggen of de aansluiting wei-

geren. 

2.9 Fase 9: Aansluiting en onder spanning brengen 

Toelichting Fluvius 

Na het aansluiten en vóór de indienstname wordt het indienststellingsverslag van Fluvius “Verklaring 

van indienststelling HS-installatie Netgebruiker” door de DNB en DNG ingevuld en ondertekend. 
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3. FUNCTIE EN SAMENSTELLING VAN EEN CABINE 

3.2 Samenstelling van de cabine van de DNG 

Aanvullende eisen Fluvius 

De foutstroomindicatoren (= FSI’s of kortsluitverklikkers ) worden geleverd en geplaatst door de DNB 

bij het plaatsen en aansluiten van de netkabels (tenzij anders bepaald). 

Het aantal foutstroomindicatoren is gelijk aan het aantal kabelvelden. In het geval er 2 kabelvelden 

aanwezig zijn voor de luscellen, wordt er maar één FSI geplaatst.  

De DNG voorziet steeds de nodige vooruitrusting in zijn schakelapparatuur zodat de FSI’s steeds kun-

nen worden geplaatst.  Deze voorbereiding wordt voorzien op elke luscel. 

Deze uitrusting omvat een: 

• uitsparing waarin de foutstroomindicator wordt bevestigd; 

• koker voor de aansluitsnoeren van de sensoren van de FSI. 

Rondom de uitsparingen voor de FSI wordt een vrije ruimte van minimaal 4 mm voorzien. Dit om een 
correcte plaatsing van het afwerkkader van de FSI mogelijk te maken. Bij de levering is deze uitspa-
ring afgedekt met een verwijderbare afsluiting in kunststof of metaal.  
Een vrije diepte van 125 mm moet beschikbaar zijn achter de opening om een correcte inbouw en 
aansluiting van de FSI toe te laten.  
 
De afmetingen zijn conform de IEC 61554-standaard: 
 

• Hoogte:   45 mm (- 0,0 mm / + 0,6 mm) 

• Breedte:  92 mm (- 0,0 mm / + 0,8 mm)  

 

 
Figuur 1 

Volgende eis is van toepassing voor aansluitingen in het distributienet van ex-Eandis: 

De DNG voorziet voor de foutstroomindicatoren ook de nodige wartels om met een signaallamp bui-

ten het gebouw te gaan en een voedingskabel aan te sluiten. (cfr. externe signaallamp bij §13.4.1.) 

 

 Opening cfr. IEC
Afmeting: H x B = 45 x 92 mm

LS-deel

HS-deel

Fixatiepunt in LS-deel 
voor bevestiging kabels

Beschermhuls 
(voorkeur metalen buis of profiel)

 voorzien van trekdraad
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Toelichting Fluvius 

Fluvius zal in de detailstudie aangeven wanneer één of meerdere FU’s moeten gemotoriseerd wor-

den. Volgende onderdelen maken deel uit van de installatie die door de DNG moet geleverd worden: 

• Motorisering van de schakelaars. 

• Stuur- en signalisatiekringen inclusief bekabeling tot in de RTU-kast. 

Volgende onderdelen maken deel uit van de installatie geleverd door de DNB: 

• RTU-kast met modemverbinding. 

• Antenne voor modem. 

De installateur houdt rekening met volgende afstandsbedieningen: 

• Schakelaar X in. 

• Schakelaar X uit. 

X is het nummer van de schakelaar van de luscellen. Het aantal wordt bepaald door de DNB. 

De installateur houdt rekening met volgende telesignalen: 

• Stand schakelaar X (contact NO+NG). 

• Verzamelalarmsignaal stuurspanning. 

De DNG zal elk deel van de installatie die door hem geleverd wordt onderhouden en indien nodig 

vervangen gedurende de volledige levensduur van de cabine. 

3.4 Cabines met meerdere DNG’s 

Aanvullende eisen Fluvius 

Cabines met meerdere DNG’s zijn enkel uitzonderlijk toegestaan mits expliciet akkoord van de plaat-

selijke distributienetbeheerder. 

Het contract, met éénduidige vermelding wie borg staat voor de cabine, moet ontvangen zijn vóór de 

goedkeuring van de cabine door de DNB. 

De contracten tussen de verschillende actoren moeten ten laatste ontvangen zijn vóór de inlussing 

van de cabine. 

Er treedt slechts één beheerder op als uniek aanspreekpunt voor de DNB.  

Naast de eisen beschreven in §3.4 van het voorschrift C2/112 moet bijkomend aan volgende extra 

voorwaarden voldaan worden: 

• Alle DNG’s moeten over hun eigen HS/LS-transformator(en) beschikken.  
- Elke DNG beschikt over zijn eigen algemene beveiliging.  
- Wordt er gebruik gemaakt van meetcellen zal aan elk van deze meetcellen stroomafwaarts een 

zichtbare onderbreking worden voorzien.  
- Indien transformatoren op afstand staan opgesteld volgen ze de regels vermeld in het voor-

schrift waar bijkomend gesteld wordt, dat elke transformator in een afzonderlijk lokaal wordt 
opgesteld.  
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• Ingeval er ruimte vereist is voor een distributiecabine, wordt een gescheiden ruimte ter beschik-
king gesteld aan de DNB voor het oprichten van een distributiecabine, conform het Technisch Re-
glement Distributie Elektriciteit. In dit geval zijn onderstaande regels van toepassing: 
- De technische voorschriften C2/112 blijven van toepassing voor de netgebruiker en behelzen de 

volledige installatie. 
- Alle FU’s worden in één enkel lokaal geplaatst. 
- De transformator(en) van de andere DNG’s moeten in hetzelfde lokaal als de FU’s geplaatst 

worden. Indien dit niet mogelijk is worden ze in een apart lokaal geplaatst. 
- Een FU met de functie langskoppeling van het railstel wordt op zulke wijze geplaatst opdat het 

railstel van de DNB en de luscellen in beheer van de DNB duidelijk onderscheiden kunnen wor-
den van deze van de andere netgebruikers. 

- Er wordt een afzonderlijk aangrenzend lokaal voorzien voor de opstelling van de distributie-
transformator(en) en het (de) algemeen LS-verdeelbord(en) van de DNB. 
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4. INPLANTING EN TOEGANG TOT DE CABINE 

4.1 Inplanting cabine 

Toelichting Fluvius 

Onder directe toegang wordt verstaan: 

• Toegang zonder obstakels of hulp van derden, in het bijzonder bij het wegvallen van de netspan-
ning. 

• Toegang zonder gebruik van magnetische kaart, code en/of andere elektronische middelen. 

• De toegang heeft één van volgende uitvoeringsvormen: 

- Via een rechtstreekse deur dicht bij de openbare weg. 
- Via een gang in het gebouw.  
- Via een trap met een helling van max. 45°, indien het lokaal zich in een kelderverdieping be-

vindt. 

Een cabine in een kelder wordt in principe geweigerd. Enkel bij een onderbouwde aanvraag waarbij 

de reden niet van economische oorsprong is, wordt een cabine toegestaan op niveau -1. Hier gelden 

volgende bijkomende eisen: 

• De doorvoeren van de aansluitkabels bevinden zich aan de straatzijde. 

• Het niveau van de cabine is over zijn volledige oppervlakte 10 cm hoger dan de andere niveaus van 
de kelder. 

• De cabine heeft een rechtstreekse buitendeur of is bereikbaar voor een schakelagent van Fluvius 
met een voertuig tot vlak naast de deur van de cabine. 

• Er is een doorvoerluik aanwezig voor kabels van de kabelfoutdetectiewagen dat zich aan de straat-
zijde bevindt. 

• De cabine op -1 bevindt zich aan de straatzijde. 

• De nodige extra ruimte wordt voorzien om de buigstraal van de kabels te respecteren. 

• In geval van mechanische ventilatie, moet de cabine in de kelder in overdruk staan. 

In gebieden met overstromingsgevaar wordt deze uitzondering niet toegestaan. 

4.2 Toegang tot de cabine 

Aanvullende eisen Fluvius 

• De toegang moet geschikt zijn voor een voertuig met een massa van maximaal 7,5 ton. 

• De toegangsweg moet minimaal 3 m breed en 3 m hoog zijn. 

• Het cilinderslot voor toegang tot de cabine of het sleutelkastje kan bekomen worden bij de betref-
fende regio (contact via SPOC). 

Ondergrondse cabines, met een toegangsluik/ladder ter hoogte van het maaiveld (bovenzijde) zijn 

niet toegestaan. 
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5. GEBOUW 

5.1 Inleiding 

Aanvullende eisen Fluvius 

Het lokaal van de HS-cabine beantwoordt aan de geldende normen en de regels vastgelegd in de mi-

lieuvergunning verleend door het VLAREM. Deze zit nu vervat in de omgevingsvergunning. 

Toelichting Fluvius 
Voor niet betreedbare cabines worden bij voorkeur FU’s toegepast van de categorie AA20 of AA40. 

Materiaal van de categorie AA10 en AA15 is toegestaan mits de afblaas van de hete gassen afgeleid 

worden weg van de bedienaar. 

De HS-cabines zijn steeds voorzien van: 

• plaat eerste hulp bij ongeval, 

• didactisch paneel bediening van de HS-schakelapparatuur (C2/112 § 21.3.2.3), 

• schema van de elektrische uitrusting (C2/112 § 6.5), 

• isolerend schakelbankje (volgens NBN 761), 

• alle nodige en wettelijk verplichte aanduidborden, 

• 3 reserve zekeringen (i.f.v. de beveiliging) (C2/112 § 13.2.2.1) bij een LSS, 

• Bedieningshendel(s) voor de FU’s (C2/112 § 10.2.3) 

Indien de FU specifieke accessoires vereist voor de exploitatie ervan, moeten deze ook aanwezig zijn 

in de cabine. Voorbeelden zijn: 

• specifieke meettoestellen of meetpennen voor spanningsmeting, fasevergelijking en kabeltest, 

• testwagen voor kabeltesten, relais testen. 

5.3 Lokaal klasse BB00 

Aanvullende eisen Fluvius 

Aangezien het restrisico bij een interne boog nooit volledig kan worden uitgesloten, moet de bouw-

kundige uitvoering van de cabine over een wel definieerbare minimale stevigheid beschikken. Er 

wordt verondersteld hier aan tegemoet te komen door het toepassen van de norm EN 1990 (Euro-

code – Basis of Structural design). Deze norm verplicht een minimale stevigheid voor constructie-

werkzaamheden.  

De levensduur (design working life) van een gebouw, zonder tussentijdse grote wijzigingen, wordt 

vastgelegd op 50 jaar.  

Het lokaal van de klasse BB00 wordt verondersteld voldoende stevig te zijn indien aan onderstaande 

wanddiktes wordt voldaan:   

• gewapend beton met een minimale dikte van 8 cm ongeacht het volume; 

• Minimum 14cm breed metselwerk van betonblokken of snelbouwstenen (standaard voor een dra-
gende muur). 

Bijkomend word een hoog ventilatierooster met een minimale bruto-oppervlakte van0,6 m² voor-

zien. Dit hoge ventilatierooster wordt ook gebruikt als overdrukventilatie. 
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5.4 Lokaal klasse BB05 

Toelichting Fluvius 

De opgegeven drukken in de tabel zijn van toepassing voor een overdrukopening van 0,6 m² met een 

doorlaat van 50%. Bij gebruik van een overdrukopening van 1 m² met dezelfde doorlaat zijn kleinere 

drukken van toepassing. Deze zijn terug te vinden in de overeenkomstige fiches (zie bijlagen voor-

schrift C2/112). 

Overdrukopeningen met andere afmetingen of andere doorlaten zijn niet opgegeven omwille van de 

complexiteit van deze berekeningen. Ze worden bijgevolg niet weerhouden tenzij geverifieerd door 

een onafhankelijke instantie zoals een erkend labo volgens EN ISO/IEC 17025  of een studiebureau 

gespecialiseerd in deze materie. 

Een lokaal heeft klasse BB05 indien aan één van onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

• Het is een Synergrid gehomologeerde prefab cabine die vermeld staat op C2/115 lijst.  

• Er wordt een BB05 attest van de architect afgeleverd volgens voorschrift C2/112 Bijlage 6. 

5.5.2 Principe van de evacuatie van de hete gassen 

Toelichting Fluvius  

Als een boogafleidingskit wordt geplaatst, die gebruik maakt van de achterwand, geldt volgende af-

werkingsgraad om evacuatie van hete gassen in de cabine zelf te vermijden: 

• De boogafleidingskit eindigt op een L-vormig profiel dat minstens 2 cm contact maakt met de ach-
terwand of vloer. 

• Tussen deze breedte van 2 cm en de muur wordt een voegkit aangebracht die de oneffenheden in 
de achterwand of vloer opvangen. 

• De profielen die contact maken met de wand of vloer worden mechanisch (plug + schroef) beves-
tigd. 

De functionele openingen in de vloer die niet deelnemen aan de expansie van de hete gassen, wor-

den drukvast afgewerkt. Voor de openingen die dienst doen voor kabeldoorgangen wordt volgende 

werkwijze gevolgd: 

• Een metalen plaat (wel of niet-magnetisch, afhankelijk van de toepassing) voorzien van de nodige 
wartels wordt op de vloer met pluggen en schroeven bevestigd. 

• Alle wartels worden vervolgens goed aangedraaid. 

Het dichtspuiten van gaten wordt niet aanvaard. 

Voor de uitvoering met een olieopvangbak in de kelder en waarbij dus een functionele opening in de 

vloer nodig is, wordt deze zo ver mogelijk naar achteren voorzien zodat deze opening beide functies 

kan vervullen. Rondom de transformator wordt de ruimte tussen vloerplaat en onderkant kuip met 

een metalen scherm opgevuld om eventuele ontsnappingen van hete gassen naar voren tegen te 

gaan. 

Als een overdrukopening uitkomt aan de buitenzijde op een hoogte lager dan 2 m, dan wordt de 

zone rond deze opening afgewerkt met een draadafscherming zodat deze zone ontoegankelijk wordt. 

Deze afsluiting wordt 2 m in elke richting aangebracht. 

Deze toelichting is ook van toepassing voor §5.6.2, 5.7.1.2, 5.7.2.2, 5.7.3.2, 5.7.4.2 en 5.9.2.  
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5.7.5 Algemene opmerking voor alle lokalen klasse BB30 

Toelichting Fluvius 

Enkel configuraties (met eventueel boogdeflectoren) mogen gebruikt worden die de interne boog-

testen volgens de norm IEC 62271-200 met positief resultaat hebben doorstaan. 
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6. FUNCTIONELE EENHEDEN 

6.1 Algemeenheden 

Aanvullende eisen Fluvius 

Om veilig te schakelen, moet volgens de welzijnswet en het KB 2012 de toestand van de FU kunnen 
gecontroleerd worden. 
 
Elk toestel dat compartimenten bevat die onder druk staan, zijn per compartiment uitgerust met een 

manometer. Ook al is het ontwerp zodanig dat het drukverlies minimaal is, toch zijn er factoren die 

tot verlies van het schakelmedium kunnen leiden: 

• Elke schakelaar is onderhevig aan menselijke handelingen die kunnen falen; 

• Elke schakelaar wordt getransporteerd waarbij een kans op schade mogelijk is; 

• Elke schakelaar wordt geïnstalleerd waarbij een kans op schade mogelijk is. 

De periodieke controle van de minimale druk wordt geïntegreerd in het controlebezoek beschreven 

in het AREI.  

De bediening van de HS-schakelapparatuur gebeurt enkel via een frontbediening (topbediening is 

niet toegestaan). 

6.3.2.2.1 Systeem met een onder druk staand of hermetisch geslo-
ten omhulsel (conform NBN EN 62271-200) 

Toelichting Fluvius 

Indien een fabrikant gebruik maakt van het kabelcompartiment om het buffervolume van minimum 

0,7 m³ te bereiken, moet hij aantonen dat deze wanden, inclusief kabeldeksel, bestand zijn tegen de 

geldende overdruk. Ook als het volume bereikt wordt met enkel de sokkel maar er geen scheiding 

voorzien is tussen sokkel en kabelcompartiment, geldt bovenvermelde bewijsvoering. 

Bij gebruik van sokkels waarbij de kabels langs de zijkant binnenkomen, moet de vorm ervan zodanig 

zijn dat de buigradius van alle kabels gerespecteerd wordt. Wanneer de doorgang zich bevindt op 

een plaats die toegankelijk is voor de persoon die zich in de cabine bevindt (er zijn geen hindernissen 

die de toegang onmogelijk maken) wordt de kabeldoorvoeropening drukvast afgewerkt. 

Bij gebruik van een kabelkelder of kabelkanaal als buffervolume moeten alle functionele openingen 

drukvast worden afgedicht. Voor een volume van 0,7 tot 3,8 m³ geldt een druk van 400 hPa. Voor vo-

lumes groter dan 3,8 m³ geldt een druk van 250 hPa. 

De opening van 0,04 m² tussen kelder en lokaal wordt steeds afgeschermd of ontoegankelijk ge-

maakt om de persoon te beschermen.  De afscherming hiervoor wordt per cabine door de installa-

teur voorgesteld in het technisch dossier. 
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6.3.4.2 Installatievoorwaarden 

Toelichting Fluvius 

De installateur moet nagaan in de configuratie die hij voorstelt dat in alle mogelijke combinaties van 

schakeltoestanden de interne boog wordt weggewerkt door de driefasige verbinding met de aarde te 

realiseren. Vooral bij uitbreidbare RMU’s kunnen uitzonderlijke situaties ontstaan dat het aanspre-

ken van de boogonderdrukker niet het gewenste gevolg heeft. 

6.3.4.3 Bedieningsvoorwaarden 

Toelichting Fluvius 

Ook bij materiaal van de categorie AA20 geldt het fail-safe principe bij een vermogensschakelaar die 

gebruik maakt van SF6 dat zich in de kuip bevindt om de kortsluitstroom te onderbreken. 

De aanduiding dat de boogonderdrukker gewerkt heeft, moet zeer opvallend worden aangebracht 

als de bedieningen niet vergrendeld zijn. Er moet absoluut voorkomen worden dat er met FU’s ge-

schakeld kan worden waar een interne boog heeft plaatsgevonden. 

6.3.5.2 Installatievoorwaarden en montageconfiguraties 

Toelichting Fluvius 

Voor de afwerking van de boogafleidingskit wordt verwezen naar §5.5.2 van dit document. 

Boogafleidingskits die geen gebruik maken van de achterwand maar zelf een volledig kanaal vormen 

tot op het niveau van de vloer moeten ter hoogte van de vloer wel de hoger omschreven afwerking 

hebben. 

6.3.6.2 Installatievoorwaarden en montageconfiguraties 

Aanvullende eisen Fluvius 

De mechanische energie opgeslagen in het boogonderdrukkingssysteem moet aan de bron weggeno-

men worden alvorens het kabelcompartiment kan geopend worden. Op deze manier wordt elk con-

tact van een bewegend deel op de persoon die in dit compartiment werkzaamheden uitvoert, verme-

den. 

6.3.8.1 Principe 

Aanvullende eisen Fluvius 

De reactietijd van het geheel moet zo snel zijn dat er geen uitwendige verschijnselen merkbaar zijn. 

Om dit aan te tonen moet minstens een interne boogtest uitgevoerd zijn met IAC-klasse BFLR 16 kA 

1s. Deze test vindt plaats in een volledig gesloten omgeving waarbij druksensoren moeten aantonen 

dat er zich geen drukopbouw heeft voorgedaan in de ruimte. 

Indien het systeem een regelmatig onderhoud nodig heeft, maakt een onderhoudscontract, voor de 

volledige levensduur, deel uit van de aanneming. Zowel het contract als periodieke onderhoudsver-

slagen moeten voorgelegd worden aan de DNB. 
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6.3.9.2 Installatievoorwaarden en montageconfiguraties 

Aanvullende eisen Fluvius 

Testen met één fabrikant zijn niet overdraagbaar naar andere fabrikanten.  

Toelichting Fluvius 

Een geprefabriceerde cabine type A werd met FU’s van merk X op weerstand tegen de interne boog 

volgens de norm NBN EN 62271-202 getest. Het is dan niet toegelaten om FU’s van andere merken of 

andere configuraties dan deze die getest zijn toe te passen in deze cabine type A. 

6.4 Spanningsdetectoren 

Toelichting Fluvius 

Nieuwe installaties plaatsen met een conversiekit voor de VDS (HR hoogohmig naar LRM laagohmig 

maken) is niet toegestaan! 

De VDS voor nieuwe installaties is geschikt voor gebruik op netten met een spanningsbereik tussen 

10 en 16 kV. 

Conversie van de VDS HR naar LRM via een regelbaar toestel is enkel toegestaan voor bestaande in-

stallaties. Deze conversietoestellen moeten op de correcte netspanning worden afgeregeld (vb. 12 

kV) en de cellen onderling moeten dezelfde uitgangsspanning afleveren zodat fasevergelijking moge-

lijk is tussen de verschillende cellen.  

• Nieuwe installaties worden standaard uitgerust met FU’s met VDS LRM. 

• Voor uitbreidingen geldt volgende algemene regel: 
Binnen hetzelfde lokaal moeten alle VDS (Voltage Detecting System) van hetzelfde type (homo-
geen) zijn, d.w.z. allemaal VDS HR (hoogohmig) of allemaal VDS LRM (laagohmig). Dit houdt in de 
praktijk in dat : 

- Bestaande installatie die allemaal met VDS HR zijn uitgevoerd er twee mogelijkheden 
zijn: 

▪ uitbreiden met FU’s met VDS HR & behoud VDS HR op bestaande FU’s; 
▪ uitbreiden met FU’s VDS LRM & conversie van de VDS HR van de bestaande FU’s 

met VDS LRM (*) 

(*) Voor aanpassing bestaande FU’s zijn conversiekits HR → LRM wel toegestaan 

- Bestaande installatie uitgevoerd met VDS LRM moet steeds worden uitgebreid met FU’s 
met VDS LRM. 

Afhankelijk van de netkarakteristieken kan Fluvius vragen dat de VDS over de nodige interfaces be-

schikt, rekening houdend met de vereiste spanning, voor de richtingsgevoelige FSI. 

Afhankelijk van de netkarakteristieken kan Fluvius vragen dat de VDS compatibel is met de richtings-

gevoelige FSI.  

  



  Aanvullende voorschriften en toelichting bij het voorschrift C2/112 • versie 1.0 • 03-06-2020 

 

 
18 
 

7. INTERACTIE TUSSEN DE FU’S EN HET LOKAAL  

7.2 Combinaties lokaal - materiaal  

Aanvullende eisen Fluvius 

• AA20 & AA33 worden bij regel geplaatst in BB00 ruimten. 
- AA35 wordt gelijkgesteld aan AA20 bij  gebruik in BB00 ruimten, mits de cellen zodanig zijn op-

gesteld dat de overdrukplaten veilig kunnen werken bij falen van de boogonderdrukker. 

• De combinatie van toestellen met categorie AA15 in een lokaal BB00 kan toegelaten worden mits 
de plaatsingsvoorwaarden van de fabrikant correct zijn nageleefd en na een positieve evaluatie 
van de risicoanalyse. Deze risicoanalyse omvat: 
- Drukberekening  en verklaring van de fabrikant van het HS-materiaal waaruit de drukken op de 

wanden van het lokaal volgen 
- Ondertekende verklaring van de architect dat aangeeft dat het gebouw de drukontwikkeling 

aankan. Tot 15 hPa mag deze verklaring ook door de installateur worden opgesteld. 
- Technische fiche van het toegepaste ventilatierooster waarop duidelijk de procentuele netto 

doorlaat van het rooster vermeld staat. 
De DNG draagt ten alle tijden de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de risicoana-
lyse. 

• Om het risiconiveau van haar schakelagenten zeer laag te houden, wordt de combinatie van AA10 
materiaal in een gebouw BB00 niet toegestaan. 
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8. TRANSFORMATOR 

8.2.2 Tabellen reglement (EU) Nr. 548/2014 over eco-design van 
transformatoren 

Toelichting Fluvius 

Bij recuperatie van transformatoren gelden de minimale verliezen vermeld in voorschrift C2/112 

§8.2.1. 

8.3.2 Tabellen reglement (EU) Nr. 548/2014 over eco-design van 
transformatoren 

Toelichting Fluvius 

Bij recuperatie van transformatoren gelden de minimale verliezen vermeld in voorschrift C2/112 

§8.3.1. 

8.6 Inplanting van de transformator van de DNG op zijn site 

Toelichting Fluvius 

• Indien er geen aardingsbollen in de HS-meetcel voorzien zijn, worden deze geplaatst aan de secun-
daire kant van de transformator opdat deze steeds kan geaard worden. 

• De mechanische afscherming van de kabel (max 20m) is voldoende bestand tegen : 
- een mogelijke aanrijding (indien bovengronds), 
- graafschade (indien ondergronds), d.w.z. in een wachtbuis of een afgedekt betonnen kanaal. 

8.9 Recuperatie van gebruikte transformatoren 

Aanvullende eisen Fluvius 

Enkel afschermen met een polycarbonaatplaat is onvoldoende. 

Toelichting Fluvius 

Bij het hergebruiken van een bestaande transformator in dezelfde gerenoveerde cabine (met trans-

formator in schakellokaal) worden de HS aansluitklemmen minimaal IPXX-B afgeschermd in de bete-

kenis van artikel 44 van het AREI. 

Deze afscherming van genaakbare HS-klemmen gebeurt via tralie op een metalen frame bevestigd en 

een polycarbonaat bescherming tegen vlamboog bevestigd op het traliewerk aan de transformator 

kant (binnenzijde). 

De transformator kan ook aanraakveilig gemaakt worden met behulp van HS-hoekstekkers indien 

ook de LS-klemmen afgeschermd worden. 

De olieanalyse hoeft niet indien de bestaande transformator in de om te bouwen cabine reeds aan-

wezig was (hergebruik) en hij dezelfde functie blijft vervullen. 

In geval van een droge TFO hou rekening met: 

• de hoge verliezen in de “TCO=Total Cost of Ownership”, 
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• het gevaar dat bij een incident of bij veroudering de droge TFO als een granaat ontploft, waarbij 
zeer harde stukken hars veel schade kunnen aanrichten (neem dit op in de risicoanalyse), 

• bij recuperatie van een droge transformator is het lokaal waar de transformator geplaatst wordt 
minstens BB10 tenzij de transformator beveiligd wordt met een gecombineerde lastscheidings-
schakelaar met smeltveiligheden. 
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9. FUNCTIONELE MEETEENHEID HS 

9.1 Algemeen 

Toelichting Fluvius 

Als de voedingsspanning van de cabine verschillend is van de toekomstige uitbatingsspanning in dat 

gebied, kan de DNB vragen om vermogen- en meettransformatoren op twee primaire spanningen te 

voorzien. 

De DNB stelt geen reserveonderdelen beschikbaar voor de HS-meeteenheid. Het is aan de DNG om 

de nodige regelingen te treffen voor wisselstukken. In geval van fouten op de meettransformatoren 

kan de DNB geen herindienstname verzekeren wanneer deze elementen ontbreken. 

9.3.2 Opbouw van de functionele meeteenheid 

Aanvullende eisen Fluvius 

Een extra kenplaat van de TI’s en TP’s wordt aan de buitenzijde van de FU bevestigd.  

Het LS-compartiment van de meetcel moet op een eenvoudige wijze kunnen geopend worden. De 

voorkeur wordt gegeven aan een systeem met deur en scharnieren. 

9.3.4 Kenmerken van de spanningstransformatoren 

Aanvullende eisen Fluvius 

TP’s hebben steeds een minimaal vermogen van 10 VA met een burdenrange van 1.  
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10. KWH – METING 

10.1 Algemeen 

Toelichting Fluvius 

Het type van meting en zijn toegang wordt bepaald door het "Technische Reglement voor de Distri-

butie van Elektriciteit in Vlaanderen" van de VREG. 

Het Technisch Reglement laat een LS kWh-meting toe voor vermogens tot en met een geïnstalleerd 

vermogen van 250 kVA op HS-aansluitingen indien aan §10.2.1 van dit document voldaan wordt. 

Voor materiaal met een hogere toegekende spanning dan 17,5 kV, b.v. voor netspanningen 30 kV en 

36 kV, dient de DNB gecontacteerd te worden. 

Voor ex-Infrax 

Voor de meting op laagspanning en de werken die uitgevoerd moeten worden door de DNG, wordt 

volgende werkinstructie gevolgd: LS-meting in een cabine van een distributienetgebruiker. 

Voor de meting op hoogspanning en de werken die uitgevoerd moeten worden door de DNG, wordt 

volgende werkinstructie gevolgd: HS-meting in een cabine van een distributienetgebruiker. 

Deze werkinstructies kunnen opgevraagd worden bij de SPOC. 

10.2.1 Algemeen 

Aanvullende eisen Fluvius 

Voor een enkele transformator met één uitgangsspanning en een maximum vermogen tot en met 

250 kVA is een meting op LS toegestaan. 

De stroomtransformatoren worden rechtstreeks op de LS-klemmen van de transformator van de 

DNG gemonteerd.  

Toelichting Fluvius 

De DNG voorziet zelf de onderdelen en bouwt deze onderdelen samen met degene die ter beschik-

king worden gesteld door de DNB. 

Bij een groenestroommeting op LS > 10 kVA voorziet de DNB de complete meetmodule (DNG voor-

ziet bedrading tot aan meetmodule). 

Bepaling van de transformatorverliezen: 

De transformator verliezen worden berekend volgens de verliescategorie en de gemeten verliezen 

van de transformator indien deze gekend zijn op de kenplaat.  

Indien deze niet gekend zijn op de kenplaat wordt bij een norm de algemene verliesklasse gebruikt.  

Indien deze ook niet gekend is, wordt het verlies via de leeftijd bepaald.  

In het slechtste geval, dit is bij afwezigheid van alle bovenstaande gegevens, wordt het verlies op het 

vermogen gebaseerd. 
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10.2.2 Meting rechtstreeks op de LS-klemmen van de transformator 

Aanvullende eisen Fluvius 

• De kortsluitklemmen mogen enkel in het zekeringskastje geplaatst worden. 

• De DNB staat enkel een LS-meting toe rechtstreeks op de klemmen van de TFO volgens de onder-

staande tekening (Figuur 2). 

 

 

Figuur 2 

 

Toelichting Fluvius 

 Klantcabine 
LS meting: TI’s op secundaire TFO 

Klantcabine 
HS meting 

Ex- EANDIS Semi indirect 

56kVA < P  250 kVA 

Indirect 
> 250kVA 

 Wie voorziet Wie plaatst Wie voorziet  Wie plaatst 

TI DNB DNG DNG DNG 

TP nvt nvt DNG DNG 

Aansluitmodule DNB DNG DNB DNG 

Tussenkader DNB DNB DNB DNB 

Meter DNB DNB DNB DNB 

Zekeringskastje DNB DNG nvt nvt 

Tabel 1 
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 Klantcabine 
LS meting: TI’s op secundaire TFO 

Klantcabine 
HS meting 

Ex - INFRAX Semi indirect 

56kVA < P  250 kVA 

Indirect 
> 250kVA 

 Wie voorziet Wie plaatst Wie voorziet Wie plaatst 

TI DNG DNG DNG DNG 

TP nvt nvt DNG DNG 

Aansluitmodule DNG DNG DNG DNG 

Tussenkader DNB DNB DNB DNB 

Meter DNB DNB DNB DNB 

Zekeringskastje DNG DNG nvt nvt 

Tabel 2 

10.2.3 Meting in een aansluitkast 

Aanvullende eis Fluvius 

Deze paragraaf is binnen het uitbatingsgebied van Fluvius niet van toepassing.  

10.4.3 Controle van de stroommeetkringen 

Toelichting Fluvius 

De controle van de stroommeetkring kan uitgevoerd worden met behulp van een brug van 

Wheatstone of een LCR-meter (gedeelte L). (zie ook dit document Bijlage 5) 

 

    Figuur 3 

10.5 Meterkast 

Toelichting Fluvius 

Meetopstelling in niet-betreedbare cabines: 

De erkende geprefabriceerde niet-betreedbare behuizingen die voldoen aan de Fluvius vereisten, 

vindt u terug op Synergrid erkende materialen C2/115. 
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Voor deze cabines is naast de drukvastheid ook het totaalconcept van de cabine voor aansluitbaar-

heid, bediening en opstelling van de meetinrichting als totaalconcept gevalideerd (zie ook voorschrift 

C2/112 §12.9). 

10.6 Telemeting 

Toelichting Fluvius 

Voor de telemeting is steeds een antenne nodig. 

10.7.1  Algemeen 

Toelichting Fluvius 

De meest voorkomende CAB-frequentie(s) die in ieder gebied worden gebruikt, vindt u via een over-

zichtslijst per (deel)gemeenten terug op de Fluvius website. In bepaalde (deel)gemeenten kunnen 

meerdere CAB-frequenties voorkomen (afhankelijk van het adres). Contacteer uw SPOC om zeker-

heid over de CAB-frequentie te hebben. 

Raadpleeg het document C10/17 (Power Quality voorschriften voor netgebruikers aangesloten op 

hoogspanningsnetten) van Synergrid om harmonische en flicker te voorkomen. 
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11. KABELS EN TOEBEHOREN 

11.1 Algemeen 

Toelichting Fluvius 

De grootste aandacht moet besteed worden aan de buigstraal van alle type kabels. Al in zijn tech-

nisch dossier integreert de aannemer tekeningen op schaal die aangeven dat de buigstraal altijd in de 

drie dimensies gerespecteerd wordt. Inbreuken op de door de fabrikant opgegeven afmetingen van 

de buigstraal leiden tot een afkeuring van de installatie. Om de buigstraal te berekenen wordt het 

gemiddelde van de minimale en maximale diameter van de kabel genomen die door de fabrikant 

wordt opgegeven. 

11.2.1 Algemeen 

Toelichting Fluvius 

De doorvoeren die het dichtst bij de toekomstige plaats van de HS-schakelapparatuur zijn gesitueerd, 

worden gebruikt om de netkabels door te voeren tot in de cabine van de DNG. 

11.2.2 Doorsnede van de HS-kabels 

Aanvullende eisen Fluvius 

Afhankelijk van de maximale kabelsectie gelden onderstaande waarden voor de stromen van scha-

kelaar en railstel: 

Maximale kabelsectie IR schakelaar en railstel 

240 mm² 630 A (*) 

400 mm² 800 A 

630 mm² 1250 A 

(*) Voor bepaalde materialen is aansluiting met 400mm² toegestaan 

na overleg met de DNB. 

Tabel 3 

11.2.3 Eindsluitingen van de HS-kabels 

Aanvullende eisen Fluvius  

De interface tussen HS-kabel en RMU is steeds toegankelijk voor de DNB zonder gebruik te maken 

van gereedschap en is steeds voorzien van een interlock gebaseerde bescherming. 

Voor cabines in de lus heeft Fluvius als bijkomende eis dat de aansluithoogte van de stekkers min-

stens 80 cm boven de vloerplaat bedraagt voor de functies van de HS-schakelapparatuur verbonden 

met het HS-net. 
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Indien gebruik gemaakt wordt van aanraakveilige interfaces bedraagt de onderlinge as-afstand mini-

maal 95 mm. 

Toelichting Fluvius 

De eindsluitingen worden steeds uitgevoerd door personeel van Fluvius of door aannemers die er-

kend zijn door Fluvius voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. 

11.2.4 Ligging en plaatsing van de HS-kabels buiten de gebouwen 

Aanvullende eisen Fluvius 

Indien de cabine niet aan de rooilijn grenst, dienen er wachtbuizen en trekputten door de DNG te 

worden voorzien op het stuk tussen de rooilijn en de cabine. 

De zone tussen het einde van de wachtbuizen en de cabine wordt bovengronds afgewerkt met ge-

makkelijk opbreekbare materialen (bijv. grond, klinkers  e.d.). 

Extra voorschriften i.v.m. positie inlaten t.o.v. buigstraal kabel: 

• De inlaat positie van de kabel moet altijd zo laag mogelijk tegen de bodem van de trekput of 

kabelkelder geplaatst worden om de minimale liggingsdiepte te garanderen; 

• De inlaat positie van de kabelingangen van de trekput zijn gepositioneerd in functie van de te 

nemen bocht zodat de kromtestraal kan gerespecteerd worden. 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Fluvius 

In wachtbuizen en trekputten worden geen verbindingsmoffen gemaakt. 

Hierdoor wordt de kabel bij een kabeldefect in een wachtbuis of trekput, over het volledige traject 

vervangen.  

Voor het traject van de HS-kabels buiten de gebouwen worden volgende richtlijnen gevolgd: 

• Het traject verloopt loodrecht; 

• Enkel richtingsveranderingen van 45° of 90° worden toegelaten, andere afbuigingen worden niet 
toegestaan. 

11.2.5 Ligging en plaatsing van HS-kabels in de gebouwen 

Aanvullende eisen Fluvius 

Kabels die door andere lokalen dan de klantcabine lopen, dienen geplaatst te worden in brandvrije 

afgesloten kabelkanalen (te voorzien door de bouwheer). 

Bij noodzakelijke werken aan deze kabels dienen de afsluitingen weggenomen en teruggeplaatst te 

worden door de bouwheer/eigenaar van het gebouw. 

Trekput Trekput 

OK Niet OK 

Bovenaanzicht 

Figuur 4 
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Toelichting Fluvius 

Omwille van de grote afstand bij het respecteren van de buigstraal wordt een bevestiging voorzien 

net voor en net na elke richtingsverandering van 90°. 

De DNG moet in zijn aanvraag de eisen van de brandweer kenbaar maken. Wanneer een afwerking 

met REI-waarde geëist wordt, die in feite de ventilatie van de kabels belemmert, zal een kabel met 

grotere doorsnede gebruikt worden die wordt aangerekend volgens de overeenkomstige tarieven. 

Bij het binnenbrengen van de HS-kabels in de gebouwen worden de kabels rechtstreeks naar hun 

aansluitpunt in de HS-schakelapparatuur geleid in een zo kort mogelijk traject rekening houdend met 

de buigstraal van de HS-kabels. 

11.4.1 Algemeen  

Toelichting Fluvius 

Bij bepaalde FU’s is de afstand tussen de algemene beveiliging en de FU voor de meting klein. Indien 

de vereiste buigstraal niet kan aangehouden worden met de kabel van het type E(A)XeCVB met zijn 

sectie moet een kabel van het soepele type worden gebruikt. Deze uitvoering moet in het technisch 

dossier worden aangetoond. 

11.5.3 Kenmerken van de kabelverbinding 

Toelichting Fluvius 

Deze paragraaf beschrijft de regels van goed vakmanschap voor de plaatsing van LS-kabels. 

De DNG zorgt ervoor dat de kabels op voldoende wijze vastliggen om te kunnen weerstaan aan de 

krachten ten gevolge van een kortsluitstroom. 

11.5.4 Aansluiting van de LS-kabels 

Aanvullende eis Fluvius 

Een algemene IP-XX-B bescherming over alle LS klemmen van de transformator (dus ook deze met 

een schijnbaar vermogen >250 kVA) in de vorm van een kast moet steeds voorzien zijn van isole-

rende tussenplaten tussen de fasen om een minimaal risico te garanderen t.o.v. fase-fase fouten (zie 

figuur in het voorschrift C2/112 §10.2.2). 
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12. CONSTRUCTIE VAN HET LOKAAL EN ZIJN TOEGANG 

12.2 Afmetingen van het lokaal 

Toelichting Fluvius 

De vrije ruimte voor de meterkast vermeld in het voorschrift C2/112 §10.5 moet duidelijk aangeduid 

worden op het inplantingsplan dat deel uitmaakt van het technisch dossier.  

12.2.1 Hoogte van het lokaal 

Toelichting Fluvius 

Er wordt een vooraanzicht van de HS-schakelapparatuur op een plan meegegeven in het technisch 

dossier. Hierop wordt aangetoond dat de hoogte van het lokaal compatibel is met de HS-schakelap-

paratuur en dat de bediening (hoogte van de as) zich lager bevindt dan 1,7 meter. Zo niet, dan wordt 

er door de DNG een verhoging voorzien voor de cellen om de bediening ergonomisch te kunnen la-

ten plaatsvinden. Een schakelbank is ontoereikend. 

12.2.3 Lengte van het lokaal 

Toelichting Fluvius 

De kabelinlaat, hoogte H uit de figuur (in voorschrift C2/112), dient steeds zo laag mogelijk te zijn. 

12.2.4 Kabelkanalen en kabelkelders 

Aanvullende eis Fluvius 

De netto – opening van het mangat naar de kabelkelder moet minimum 600 mm x 600 mm zijn. 

Toelichting Fluvius 

In de onderstaande aangepaste tabel gelden volgende hoogtes voor vermelde kabelsecties bij zowel 

aansluiting op modulaire materialen als bij de aansluiting op een RMU. 
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Materiaal Kabels (mm²) A (mm) B + C (mm) 

Modulair 

≤ 240 800 900 

400 900 (*) 1000 (*) 

630 1900 (**) 2000 (**) 

RMU 

240 800 900 

400 900 (*) 1000 (*) 

630 Niet van toepassing 

(*) voor bestaande installaties wordt een lagere hoogte (A ≥ 800 en B + C ≥ 920) enkel 
toegelaten voor kabels met gereduceerde isolatie en in aanwezigheid van de installa-
teur bij uitvoering. 

(**) voor bestaande installaties wordt een lagere hoogte (altijd > 1200) enkel toegela-
ten in combinatie met een aangepast en door  de DNB goedgekeurd(e) systeem/me-
thode voor de kabelhechting en -geleiding. 

    Tabel 4 

12.3.1 Brandveiligheid 

Aanvullende eis Fluvius 

De aanwezigheid van een branddetectiesysteem wordt toegestaan mits de branddetectie volledig 

gescheiden en duidelijk herkenbaar is als branddetectie circuit.  

Een automatisch blussysteem kan uitzonderlijk worden toegestaan indien dit door de plaatselijke 

brandvoorschriften wordt opgelegd. Onderstaande voorwaarden zijn dan van toepassing. 

• Om voldoende tijd te hebben om te evacueren zal er, 60 seconden vooraleer het automatische 
blussysteem in dienst gaat, een sirene in combinatie met rode waarschuwingslampen in werking 
treden. Er kan steeds 30 seconden uitstelvertraging worden opgeroepen d.m.v. het indrukken van 
een blauwe knop. Die extra 30 seconden beginnen te lopen van zodra men de knop loslaat en kan 
ongelimiteerd herhaald worden.  

• Het branddetectiecircuit bestaat uit ten minste twee detectiezones. 

• Ter voorkoming van valse alarmen zal het automatische blussysteem pas in werking treden indien 
er twee detectiezones actief worden. 

• Er dient een sleutelschakelaar aanwezig te zijn om tijdens schakelingen of onderhoud het automa-
tische blussysteem buiten dienst te kunnen zetten. Deze de-activatie en re-activatie zal steeds 
door de DNG uitgevoerd worden. 

• De nooduitgangen en de vluchtwegen zijn duidelijk zichtbaar en verlicht.   

• Boven elke nooduitgang is er steeds aan de binnenzijde een rode waarschuwingslamp gemon-
teerd.  

• Boven de buitendeur is er ook aan de buitenzijde van het gebouw een rode flashlamp aanwezig. 

• Alle toegangsdeuren zijn voorzien van een hydraulisch pompsysteem om de deuren ten alle tijden 
gesloten te houden. Een mogelijkheid is voorzien om tijdens schakelingen de deur mechanisch te 
vergrendelen in open toestand. 
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• De capaciteit van de flessen van het automatische blussysteem is berekend op het volume van het 
lokaal. 

• De aanwezigheid van het automatische blussysteem is duidelijk aangegeven op alle toegangsdeu-
ren van het lokaal, inclusief de vermelding van de toe te passen maatregelen als het blussysteem 
actief wordt. 

12.3.3 Vloer en bodembekleding 

Aanvullende eisen Fluvius 

Roostervloeren en metalen vloeren zijn in de cabine niet toegelaten.   

Systeemvloeren zijn enkel toegestaan in BB50 cabines. 

12.3.5 Plafond en dak 

Aanvullende eis Fluvius 

Het plafond is altijd in een lichte kleur (bij voorkeur wit) afgewerkt. 

Toelichting Fluvius 

De schakelagent van Fluvius betreedt meestal de cabine bij een storing. Op dat moment is er maar 

weinig kunstmatig licht aanwezig en moet de reflectie bijgevolg optimaal zijn om de schakelhandelin-

gen goed te kunnen uitvoeren. 

12.3.6 Waterdichtheid van kabeldoorgangen en waterafvoer 

Aanvullende eisen Fluvius 

Voor het waterdicht afdichten van de kabeldoorgang door de muur heeft de DNG de keuze uit onder-

staande twee uitvoeringsmethodes. De waterdichtheid van de cabine, inclusief het waterdichtings-

systeem dat hij verkiest, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de DNG.  

• Uitvoering met het standaard type muurdoorvoer dat toegepast wordt door Fluvius bij eigen cabi-
nes: 
Dit type muurdoorvoer wordt bepaald door een openbare aanbesteding. Wanneer na een aanbe-
steding van leverancier wordt veranderd, zal dit steeds gemeld worden. Een overgangsperiode van 
6 maanden is van toepassing voor lopende projecten. De gebruikte materialen, voor wat betreft 
de plaatsing van muurdoorvoeren bij Fluvius, kunnen in detail teruggevonden worden in onder-
staande toelichting. U kan ook uw SPOC contacteren. 
 
De te volgen stappen: 
- De DNG koopt het instortstuk en de doorvoerdichting aan. 

▪ Het instortgedeelte wordt ingebouwd door de bouwheer bij de constructie van 
het gebouw, volgens de installatievoorschriften van de leverancier van het in-
stortstuk. 

▪ Het instortstuk wordt afgesloten met een blind deksel dat voorzien is van een 
identificatie- en beschermfolie. 

▪ Wanneer problemen vastgesteld worden op de afdichting van dit instortge-
deelte, zal de aansluiting opnieuw aangevraagd moeten worden. 

- De DNG geeft opdracht aan Fluvius (SPOC) om de kabels binnen te brengen in de cabine en de 
DNB “standaard” waterdichting te plaatsen. De DNG of zijn afgevaardigde is bij voorkeur aanwe-
zig op het moment dat de DNB de aansluitkabels plaatst. 
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- Het achteraf vullen van de put met zand en het verdichten gebeurt met de nodige voorzichtig-
heid, zodat de kabeldoorgang niet beschadigd wordt. 
 

• Uitvoering met een ander (niet-standaard) type muurdoorvoer dan toegepast binnen Fluvius: 
- Bij deze uitvoering staat de DNG in voor de volledige afdichting. 
- De installateur die de afdichting zal maken, moet aanwezig zijn op het moment dat de kabels 

door de muur aangelegd worden. Bij afwezigheid worden de kabels niet in de cabine of kelder 
gebracht en dient er een nieuwe datum voor het binnenbrengen van de kabels aangevraagd te 
worden. 

• De volgende dichtingsoplossingen, die berusten op één van de onderstaande principes, worden 

door Fluvius als kwalitatief slechte doorvoeren beschouwd en bijgevolg niet toegelaten: 

- Schuim (bv.  PUR), opblaaszakjes, vodden, mortel. 

Toelichting Fluvius 

Van toepassing voor ex-Infrax: 

In de tabel hieronder worden de Roxtec-materialen opgesomd die standaard gebruikt worden door 

ex-Infrax. Enkel bij gebruik van deze materialen zal de afdichting worden uitgevoerd door ex-Infrax. 

• Afdichtingsset 

 

 Product omschrijving Ref. fa-
brikant 

Ø boorgat 

Roxtec kabeldoorvoer type H3 150 UG H3-150/3x(0+24-52)/60/F1 UG (zwart) 155189 150 mm 

Roxtec kabeldoorvoer type H3 150 UG H3-150/3x(0+24-52)/60/F1 UG (blauw) 117843 150 mm 

Roxtec kabeldoorvoer type H3 200 UG H3-150/3x(0+46-68) UG (blauw) 117842 200 mm 

Roxtec kabeldoorvoer type R 150 9 UG R150 UG frame + 9 RM 30 UG modules 117821 150 mm 

Roxtec End User Inlet 32 End User Inlet 32/8-10 117350 32 mm 

Tabel 5 

 

• Instortgedeelte 

 Product omschrijving Ref. fabri-
kant 

Diameter gat 

Roxtec KOS 150/160 Knock-Out-Sleeve 150/160 111824 Nvt. 

Roxtec kabeldoorvoer KOS 200 Knock-Out-Sleeve 200 111826 Nvt. 

Tabel 6 

De KOS-module wordt bij constructie van de cabine mee ingegoten en bevat een uitklopbare afdich-

ting. Bij gebruik van KOS-modules is het boren van doorvoergaten overbodig. 

Bij het boren van de doorvoergaten moet het gat een diameter hebben zoals aangegeven in de laat-

ste kolom van de tabel met afdichtingssets.  

De tolerantie op de diameter van het gat bedraagt maximaal 3 mm. Indien hier niet aan voldaan 

wordt, is de afdichting niet uitvoerbaar. 
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Van toepassing voor ex-Eandis: 

In de tabel hieronder worden de Roxtec en Hauff-materialen opgesomd die gebruikt worden door ex-

Eandis. Enkel bij gebruik van deze materialen zal de afdichting worden uitgevoerd door ex-Eandis. 

• Afdichtingsset aanleg nieuwe kabels 

 

Figuur 5 

 

 Product omschrijving Ref. fa-
brikant 

Ø gat 
(mm) 

Hauff Bajonetsysteem Bajonetsysteem voor max 3 kabels 

met   21 tem 56 mm 

HSI 150 
D3 

150 

TE warmkrimp met rits Warmkrimp met rits voor afdichting ka-
bels in HSI 150 D3 en HSI 150 D1 en HSI 
90 D3 

CRSM-
84/20-

250/239 

Nvt 

Hauff blinde afdichting Afdichtingsstop voor niet gebruikte tui-
ten in het Hauff Bajonetsysteem HSI 150 
D3  

Blindplug 
VS 58/60 

Nvt 

Hauff Bajonetsysteem Bajonetsysteem voor max 7 kabels 

met  12 tem 33 mm 

HSI 150 
D7 

150 

TE warmkrimp met rits Warmkrimp met rits voor afdichting ka-
bels in HSI 150 D7 

CRSM-
53/13-

250/239 

Nvt 

Hauff blinde afdichting Afdichtingsstop voor niet gebruikte tui-
ten in het Hauff Bajonetsysteem HSI 150 
D7 

Blindplug 
VS 32/34 

Nvt 

Hauff Bajonetsysteem Bajonetsysteem voor max 1 kabel 

met  25 tem 78 mm 

HSI 150 
D1 

150 

Hauff Segmento Afdichting voor kabels met   5 tem 21 
mm 

HSI 150 - 
segmento 

150 

Hauff Bajonetsysteem Bajonetsysteem voor max 3 kabels 

met   21 tem 56 mm 

HSI 90 D3 90 

Tabel 7 
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• Afdichtingsset bij reeds aangelegde kabels 

 

Figuur 6 

 

 Product omschrijving Ref. fa-
brikant 

Ø gat 
(mm) 

Roxtec press seal  Dichting voor max 3 kabels met   24 
tem 52 mm  

186674 Tussen 
159 en 163 

Roxtec press seal Dichting voor max 3 kabels: 2 kabels 

met   10 tem 21 mm en 1 kabel met   
26 tem 44mm 

186736 Tussen 
109 en 113 

Roxtec press seal Dichting van HSI 150 voor max 3 kabels 

met  24 tem 52mm 

185023 150 

Producten voor andere afmetingen qua gat en kabels kunnen opgevraagd worden via Roxtec.com 

Tabel 8 

 

• Instortgedeelte 

 

Figuur 7 

 Product omschrijving Ref. fabrikant Ø gat (mm) 

Hauff HSI 150 Prefab dichting – muurdoorvoer 
150 

Hauff HSI 150 150  

Tabel 9 

De Hauff HSI-module wordt bij constructie van de cabine mee ingegoten en bevat een uitklopbare 

afdichting. Bij gebruik van Hauff HSI-modules is het boren van doorvoergaten overbodig. 

Bij het boren van de doorvoergaten moet het gat een diameter hebben zoals aangegeven in de laat-

ste kolom van de tabel met afdichtingssets.  
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De tolerantie op de diameter van het gat bedraagt maximaal 3 mm. Indien hier niet aan voldaan 

wordt, is de afdichting niet uitvoerbaar. 

12.4 Deur(en) van het elektrisch lokaal 

Toelichting Fluvius 

Rechtstreekse buitendeuren moeten niet voorzien zijn van 4 scharnieren voor lokalen klasse BB00 en 

BB05. De deur moet wel voorzien zijn van 3 vergrendelingspunten. 

12.7.1 Verlichting 

Aanvullende eisen Fluvius 

De cabine van de DNG is voorzien van minimaal één noodverlichtingstoestel. 

Elk noodverlichtingstoestel is voorzien van de functie “cabineschakeling”. Dit impliceert dat de ver-

lichting zo is geschakeld dat ze pas functioneert nadat de technicus ze ter plaatse in werking stelt. 

Speciaal daarvoor is dan een schakelaar voorzien (deurschakelaar of schakelaar in de nabijheid van 

de toegangsdeur). 

12.7.2 Contactdozen 

Toelichting Fluvius 

Het stopcontact 2P+A 16A en het CEE stopcontact 32A 2P+A worden zo dicht mogelijk aan de cabine-

deur voorzien. Dit laatste stopcontact wordt beveiligd met 25A. 

12.9 Constructieve eisen van de cabine 

Aanvullende eisen Fluvius 

Cabines met dunne wanden, zoals bijvoorbeeld metalen cabines, die bijgevolg geen mogelijkheid bie-

den om bijkomende apparatuur zoals meterborden, borden voor hulpvoedingen, kabelladders en go-

ten, enz. rechtstreeks op deze wanden te bevestigen, moeten bijkomende voorzieningen hebben om 

dit wel mogelijk te maken. De installateur voegt in zijn technisch dossier een werkwijze toe om dit te 

realiseren. 

Toelichting Fluvius 

Gezien de aard van niet-betreedbare cabines (aspecten rond veiligheid, boogvastheid, beschikbare 

ruimte, ergonomie etc.) worden deze beschouwd als een systeem dat als één geheel wordt gevali-

deerd. 

De aanvaarde “Niet-betreedbare cabines” die aan alle vereisten qua opstelling van de meetinrichting 

veiligheid en ergonomie voldoen, worden opgenomen in een gepubliceerde lijst met erkende materi-

alen (zie C2/115). Enkel deze types worden aanvaard. 

12.10.1 Algemeen 

Toelichting Fluvius 

Gezien de aard van een werfcabine (gebruik afwijkende types schakelapparatuur) worden deze be-

schouwd als een systeem dat als één geheel wordt gevalideerd. 
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Door de aard van deze opstellingen zullen zij afwijken van de standaardbepalingen gedefinieerd in 

het voorschrift C2/112 en zal geval per geval een validatie moeten gebeuren om na te gaan of de af-

wijkingen t.o.v. de voorschriften C2/112 al dan niet aanvaard kunnen worden. 

12.10.2 Metalen werfcabine 

Toelichting Fluvius 

In het verslag van de agent van het erkend organisme staan volgende onderdelen vermeld: 

• Geslaagde isolatietest, 

• Geen vaststelling van sporen van kruipstroom op isolerende delen van de FU’s, 

• Geen vaststelling van sporen van corrosie op de bedieningsmechanismen van de FU’s, 

• Geen vaststelling van sporen van corrosie op het metalen omhulsel van de FU’s, 

• Geen vaststelling van openingen in de metalen wanden van de werfcabine. 
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13. BEVEILIGINGEN 

13.1 Algemeen 

Toelichting Fluvius 

De vereiste beveiligingen en de instellingen worden bezorgd tijdens de detailstudie.  

Er is namelijk een onderzoek nodig waarbij rekening gehouden wordt met diverse aspecten: 

• Het klantvermogen. 

• De aanwezigheid van een intern netwerk en zijn componenten (trafo's & Decentrale Productie). 

• De selectiviteit met het opwaartse netwerk. 

• De netwerkconfiguratie. 

DNG’s met een afnamevermogen  2 MVA of een opgesteld decentrale productievermogen 1 MVA 

gebruiken als algemene beveiliging verplicht één van onderstaande mogelijkheden: 

• Autonoom relais. 

• Dual source (autonoom relais met mogelijkheid tot bijkomende voeding). 

Het autonome & “dual source” relais voldoen aan de voorwaarden beschreven in §13.2.4 van dit do-

cument.  

In de andere gevallen, met een afnamevermogen > 2 MVA of opgesteld decentrale productiever-

mogen >1 MVA, wordt verplicht gebruik gemaakt van een relais met hulpvoeding, zoals beschreven 

in §13.2.5 van dit document en §13.3.2 uit het voorschrift C2/112. 

De werkwijze bij een aanpassing of wijziging wordt beschreven in het voorschrift C2/112 §21. 

Een vraag tot aanpassing van beveiligingsapparatuur en/of instelling dient ingediend te worden bij de 

DNB. 

13.2.2.2  Keuze van smeltveiligheden 

Toelichting Fluvius 

Elke fabrikant moet in een technisch dossier de goede werking aantonen van de combinatie van zijn 

gecombineerde lastscheidingsschakelaar en de door hem aangegeven smeltveiligheden. Smeltveilig-

heden die niet in zijn lijst voorkomen mogen niet gebruikt worden. De fabrikant geeft de range van 

toepasbare smeltveiligheden aan en levert de bewijsvoering aan de hand van deze met het grootste 

kaliber. 

Elke fabrikant geeft de maximale waarde op van de stroom die door de smeltveiligheid mag vloeien 

rekening houdend met de declassering en de warmteafgifte van het omhulsel waarin de smeltveilig-

heid is ondergebracht. Dit is voornamelijk van toepassing voor RMU’s. 

13.2.3.1  Algemeen 

Toelichting Fluvius 
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De beveiligingen met een indirect beveiligingsrelais dienen ingesteld te kunnen worden om zowel 
aardfouten als overstromen door overbelasting en kortsluiting te detecteren. 
Zodra gebruik gemaakt wordt van een vermogensschakelaar dient een aardfoutinstelling geactiveerd 
te worden (I0 of homopolaire instelling). De beveiliging moet in staat zijn om een aardfout van 60 A of 
groter correct te detecteren en uit te schakelen. 
Er wordt standaard geopteerd voor een constante tijdcurve (curve nr. 1 volgens voorschrift C2/112 
§13.2.3.2) 
Curven van het inverse type mogen niet gebruikt worden. 

• In geval van 1 transformator, afname < 1 MVA of injectie < 400 kVA, gelden volgende tabelwaar-

den : 

Drempel Instelwaarde Tijd 

I >> 200 A tem transfo 400 kVA  0 ms 

400 A tem transfo 800 kVA  

 Pnom (*) 10 kV 11 kV 12 kV 15 kV  

 100 kVA 7 A 7 A 6 A 5 A  

 160 kVA 11 A 11 A 10 A 8 A  

 250 kVA 18 A 16 A 15 A 12 A  

I > 315 KVA 23 A 21 A 19 A 15 A 300 ms 

 400 kVA 29 A 26 A 24 A 19 A  

 500 kVA 36 A 33 A 30 A 24 A  

 630 kVA 45 A 41 A 38 A 30 A  

 800 kVA 57 A 53 A 48 A 38 A  

I0 80 A 50 ms 

(*) Contractueel vermogen is lager of gelijk aan transformatorvermogen 
Tabel 10 

• Vanaf 2 transformatoren: zie instellingen vermeld in de detailstudie. 

13.2.4 Autonoom indirect beveiligingsrelais 

Toelichting Fluvius 

De instellingen worden meegegeven door de DNB.  
Deze waarden primeren t.o.v. standaard formules beschreven in het voorschrift C2/112 §13. 

13.2.5 Indirect beveiligingsrelais met hulpvoeding 

Toelichting Fluvius 

De instellingen worden meegegeven door de DNB.  
Deze waarden primeren t.o.v. standaard formules beschreven in het voorschrift C2/112 §13. 
 
Relais uitsluitend gevoed door een hulpvoeding moeten aan volgende 3 voorwaarden voldoen: 

• Betrouwbare werking 

Het basisprincipe voor failsafe - werking is dat er een uitschakeling van de algemene beveiliging 

volgt bij problemen met de hulpvoeding. De bedrading is failsafe, zodat een uitschakeling volgt bij 

storing in de voeding van het relais. Hierop afwijken, is enkel mogelijk indien de DNG aan alle vol-

gende voorwaarden voldoet: 
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- Een contact van watchdog relais en contact bewaking hulpvoeding is zodanig bekabeld, dat dit 

in een meldkamer van het bedrijf terechtkomt (24/24 u, 7/7 d); 

- De distributienetgebruiker herstelt het beveiligingsrelais en zijn hulpvoeding binnen de eerstvol-

gende werkdag; 

- Op vraag van de DNB moet het digitaal logboek van de meldkamer ter beschikking van de DNB 

gesteld worden; 

- Er moet minstens 1 batterijsysteem zijn, die een autonomie van minstens 4u garandeert bij 

wegvallen van de netvoeding.  

• Eigenschappen TI’s 

Voor deze beveiliging zijn volgende kenmerken van TI’s noodzakelijk:  

- De meetketen moet zodanig zijn dat een kortsluiting van 20 kA (duurtijd 1 sec) correct afscha-

kelt; 

- Verhouding van de TI 

▪  1A wikkeling secundair; 

▪ Minstens 100/1; 

▪ Standaardkeuze uit: 100/1, 200/1, 400/1, 600/1 of 800/1. 

• Keuze type relais 

Het beveiligingsrelais moet een relais zijn uit de lijst C10/20 deel B en voldoen aan onderstaande 
voorwaarden: 

- Enkel de beveiligingen met 3 drempels (I>, I>>, I>>>) zijn toegestaan; 

- Kortsluitingen met zeer hoge stroom (> 8 kA) dienen ogenblikkelijk (I>>>) af te schakelen ten 

einde de schade bij de DNG en op het opwaartse netwerk te beperken.  

Voor lagere kortsluitstromen kan een tijdsstaffeling voor I>> overwogen worden; 

- Enkel de beveiligingen met een stoorschrijving (comtrade-file) zijn toegestaan; 

▪ De stoorschrijving staat ingesteld op pickup-beveiliging, dat wil zeggen zodra een 

drempel aanloopt (start) dient er een comtrade-file aangemaakt te worden; 

▪ Op vraag van DNB stuurt de DNG de comtrade-files door. Dit kan gebeuren ter 

gelegenheid van een inschakelstroom van transformator of een piekstroom.  

     Het wordt aangewezen om de onafhankelijke hulpvoeding dubbel uit te voeren om bij een defect 

een afschakeling te vermijden. 

13.3.2 Technologie van de beveiligingstoestellen 

Toelichting Fluvius 

Een gecombineerde LSS met SMV wordt in principe toegelaten voor de beveiliging van de transfor-
mator t.e.m. 800 kVA op voorwaarde dat de warmte-dissipatie van de smeltveiligheid afgestemd is 
op de maximale toelaatbare warmteontwikkeling die de T-cel toelaat. (zie lijst C2/117). 
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De waarden van de beveiligingen, gebaseerd op het transformatorvermogen, worden aan de DNG 
bezorgd tijdens de detailstudie. Deze primeren t.o.v. standaard formules beschreven in §13 van het 
voorschrift C2/112. 
De stroominstelling van de LS-vermogensschakelaar (op basis van het contractuele vermogen van de 
DNG) gebeurt volgens de onderstaande tabel en zo snel als technisch mogelijk.  
 

Drempel Instelwaarde 

I>> nvt 

I> 110% contractuele setting 

I0 nvt 
Tabel 11 

Het erkende organisme stelt de vermogensschakelaar in conform het AREI. 

Bij transformatoren met dubbele secundaire spanning geldt: 

• Een telling op laagspanning is niet toegestaan. In dit geval is steeds een HS-meetcel verplicht. 

• Indien de algemene beveiliging is uitgevoerd met HS-vermogensschakelaar, dan dient het relais 

ingesteld conform de instelwaarden uit de detailstudie. 

• Indien de algemene beveiliging is uitgevoerd met HS-smeltveiligheden, dan zijn 2 individuele LS-

vermogensschakelaars verplicht. Er zijn 2 opties voor het instellen van de LS-vermogensscha-

kelaars:  

- Een verdeling van het nominale vermogen van de transformator volgens de belastingsbehoef-

ten van de twee secundaire spanningen. 

- Een instelling van beide vermogenschakelaars volgens het maximale vermogen van de transfor-

mator. Hierdoor dringt zich het gebruik van een transformatorbeveiliging volgens de norm NBN 

EN 50216 -1 of -3 zich op. 

13.4.1 Algemeen 

Toelichting Fluvius 
Voorwaarden installatie minimumspanningsspoel: 

• Een minimumspanningsbeveiliging is verplicht vanaf een opgesteld transformatorvermogen ≥ 630 
kVA (voor meerdere transformatoren zie §13.4.4). 

• De minimumspanningsspoel staat steeds op de individuele beveiliging van de transformator. Het is 
niet verplicht deze op de algemene beveiliging te plaatsen. 

 
Om de inschakelstromen van de transformatoren te beperken wordt een getrapte wederinschakeling 

uitgevoerd zoals beschreven in § 13.4.4. 

De FSI, die op afstand uit te lezen is, wordt geleverd en geplaatst door Fluvius in de daartoe voor-

ziene FU’s. 

Indien de DNG dit wenst, kan hij een vertraagde automatische herinschakeling voorzien. Het plaatsen 

van de elektronische foutstroomindicator geeft geen vrijstelling op het plaatsen van een minimum-

spanningsbeveiliging. 
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Van toepassing voor ex-Eandis: 

Externe signaallamp: 

De DNB sluit deze externe signaallamp aan op de FSI.  

De DNG voorziet steeds de nodige ruimte voor één externe signaallamp op een discrete plaats aan de 

buitenzijde van de cabine (richting openbare weg) zodat het signaal van de FSI, bij een HS-fout 

stroomopwaarts of stroomafwaarts, sneller zichtbaar wordt voor de DNB van buiten de cabine en er 

tijd kan bespaard wordt voor het herstel van de spanning.  

De opstelling is zodanig dat vandalisme maximaal wordt voorkomen (hoogte ≥ 2 m): 

• De lamp is opgesteld achter een controlevenster in polycarbonaat. Het venster wordt hoog ge-
plaatst aan de kant van de deur. Bij voorkeur bedraagt de afmeting van het polycarbonaat kijkven-
ster minimum 150x150mm. Het venster mag in de wand van de cabine geïntegreerd zijn. 

• Bij een gemetst gebouw is het toegestaan geen kijkvenster te voorzien mits de signaallamp direct 
op de buitenwand van het gebouw kan worden geplaatst. In dit geval zal de lamp op de buiten-
muur worden geplaatst (minstens 70x70mm vrije ruimte) met behulp van schroeven. De DNG 
voorziet een waterdichte doorvoer naar de cabine om de kabel van de signaallamp doorheen de 
wand te kunnen voeren (koker minimaal diameter 10 mm met gladde binnenkant) en voorziet een 
wachtbuis tot aan de cellen. 

• Bij een geïntegreerde cabine in een gebouw, wordt de plaatsing met de DNB besproken en dienen 
eventueel wachtbuizen door de DNG te worden voorzien. 

13.4.3 Automatische wederinschakeling 

Aanvullende eisen Fluvius 

De DNG moet zich voldoende beschermen tegen de gevaren van spanningsterugkeer na een storing 

of spanningsdip, ongeacht de verplichting om al dan niet een minimumspanningsbeveiliging te plaat-

sen (bv. motoren, pompen, …).  

Toelichting Fluvius 

Bij onderhoudswerken op elektrische installaties, mag bij het terug onder spanning komen van het 

net na een uitschakeling, geen gevaarlijke situatie ontstaan voor de technieker die aan het werk is 

aan de machine, transportband, … wanneer deze terug in beweging zou kunnen komen. 

Fabrikanten die ter hoogte van het barenstel van de luscellen een VDS type LRM voorzien, moeten 

geen contacten van de lastscheidingsschakelaar integreren in hun logica. 

13.4.4 Bijzonderheden in geval van meerdere transformatoren 

Toelichting Fluvius 

Voorwaarden minimumspanningsspoel bij meerdere transfo’s : 
De voorwaarden zijn dezelfde als vermeld in §13.4.1 met daarbij nog bijkomende voorwaarden: 
 

• De kabelvelden van de hoofdcabine naar de subcabines worden niet voorzien van een minimum-
spanningsspoel. 

• De individuele transformatoren worden voorzien van een vertraagde minimumspanningspoel.  
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• Het is toegestaan één of meerdere kleine transformatoren niet uit te rusten met een minima. Het 
totaal samengeteld vermogen van de transformatoren zonder minima moet kleiner zijn dan 630 
kVA 

 
Zie ook onderstaande voorbeeld in figuur 8. 
 

 
Figuur 8 

 
Ingeval van meerdere transformatoren mag de VDS van de algemene beveiliging gebruikt worden om 

de spanningsaanwezigheid of afwezigheid aan te geven. 
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13.5 Aanvullende beveiliging van de transformator 

Aanvullende eisen Fluvius 

Correctie tekst voorschrift C2/112: overdruk relais staat op 0,35 bar i.p.v. 0,35 mbar. 

De detector is zo ontworpen of gemonteerd dat een controle van de uitschakelfunctie 

mogelijk is (alarm bij 90 °C, uitschakeling bij ofwel 95 °C, ofwel 0,35 bar overdruk ofwel 

gasdetectie/detectie van het olieniveau). 

Toelichting Fluvius 

De voeding via een condensator is enkel toegelaten wanneer de beveiliging van de transformator 

niet kritisch is. Indien de beveiliging een belangrijke rol in de configuratie van de cabine speelt, mag 

enkel een voeding via batterijen gebruikt worden met een directe minimum uitschakelspoel op de 

stuurspanning die de beveiliging van de betrokken transformator onmiddellijk doet uitschakelen 

wanneer ze niet meer aanwezig is.  
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14.  AARDING VAN CABINES 

14.1.1 Definities en principes 

Aanvullende eisen Fluvius 

Het HS-distributienet van Fluvius beschikt over een globale aarding tenzij expliciet anders vermeld.  

Binnen Fluvius wordt een aangrenzende cabine op dezelfde manier uitgevoerd als een cabine geïnte-

greerd in een gebouw. 

Voor een cabine geïntegreerd in een gebouw wordt de term inbouwcabine gehanteerd. 

Voorzie elke cabine van 3 aparte aardingsdoorvoeringen (= 1 doorvoering per aardingsdraad): 

• 2 voor de aardingslus 

• 1 voor de diepteaarding 

Bij een vrijstaande klantencabine geldt: 

• Bij een isolerende constructie uit baksteen of beton is het verboden om deur en rooster te ver-

binden met de aardingsonderbreker. Deze zijn dan te beschouwen als “vreemd geleidende delen” 

cfr. de definitie van het AREI. 

• Bij een geleidende constructie met wapening in de muren is het niet nodig om deur en rooster te 

verbinden met de aardingsonderbreker. Indien de verbindingen aanwezig zijn worden ze wel toe-

gelaten. In dit geval moet ook nagegaan worden dat de wapening van de cabineconstructie wel 

degelijk verbonden is met de aardingsonderbreker. 

Bij een inbouwcabine is het steeds verboden om deur en rooster te verbinden met de aardingson-
derbreker. 

14.3.5 Aardingsonderbreker 

Aanvullende eis Fluvius 

In geval van een aangrenzende cabine of inbouwcabine wordt enkel bij uitbating in nettype TN de 

aardingsonderbreker van de cabine doorverbonden met de aardingsonderbreker van het gebouw. 

 
Toelichting Fluvius 

Ongeacht het type cabine dient de aardingsonderbreker steeds toegankelijk opgesteld te worden in 

de cabine. Bij voorkeur wordt deze langs de deur geplaatst. 

14.3.5.1 Gemeenschappelijke LS- en HS-aarding 

Aanvullende eisen Fluvius 

• Metalen deuren en roosters in de wanden van een cabine worden niet apart verbonden met de 

aardingsonderbreker. 

• Metalen wanden en wapening in betonnen wanden worden steeds verbonden met de aardingson-

derbreker. 

• Fluvius gaat na of op de toegangsweg naar de cabine alle nodige passieve beveiligingsmaatregelen 

genomen zijn om gevaarlijke contactspanningen te vermijden. Het nemen van alle nodige passieve 
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beveiligingsmaatregelen om gevaarlijke contactspanningen te vermijden blijft de verantwoorde-

lijkheid van de DNG. 

  



  Aanvullende voorschriften en toelichting bij het voorschrift C2/112 • versie 1.0 • 03-06-2020 

 

 
46 
 

15. ZICHTBARE SCHEIDING OP LS 

15.2 Zichtbare scheiding vermogenstoepassingen 

Toelichting Fluvius 

Standaard bevindt de zichtbare scheiding zich steeds in hetzelfde lokaal als de olietransformator 

waarmee zij elektrisch verbonden is. 

De zichtbare scheiding moet geplaatst worden in het lokaal zelf of aan de andere kant van de muur.  

15.2.2 Technologie  

Toelichting Fluvius 

Fluvius heeft geen lijst van goedgekeurde vermogensschakelaars. Alle toestellen die volgens de gel-

dende normen gemaakt zijn, zijn toegelaten. 
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16. HULPVOEDINGEN 

16.2 Overzicht verbruikers gevoed door hulpvoedingen 

Aanvullende eis Fluvius 

De uitvoering voor de “RTU voor signalisatie en bediening” wordt beschreven in de volgende docu-

menten:  

• Bijlage Telecontrolekast versie 4 – directe aansluiting NL 1.3 

• Bijlage Telecontrolekast versie 4 – ingeluste aansluiting NL 1.3 

welke u kan vinden op de Fluvius website : www.fluvius.be/nl/hoogvermogen. 

 

16.3.5 Contactdoos met CEE 2P+A 32A 

Toelichting Fluvius 

Deze contactdoos is altijd nodig voor Fluvius. 

16.4 Hulpvoedingen op 24/48 V DC (AUX Type B) 

Toelichting Fluvius 

Een hulpvoeding op 24/48 V DC (AUX type B) is verplicht voor het relais met hulpvoeding (zie dit do-

cument § 13). 

230 V AC is steeds verplicht in de cabine aanwezig en beschikbaar op een MCB (Mini Circuit Breaker) 

2-polig 16A (zowel AUX type A als type B). 

16.4.3 Beveiligingsrelais 

Toelichting Fluvius 

Omwille van het groot belang van de aanwezigheid van deze stuurspanning voor de DNG moet de 

installateur een verklaring in zijn aanbieding toevoegen wanneer in de uitvoering geopteerd wordt 

voor een voeding met slechts één gelijkrichter waarin de DNG in kennis gesteld wordt van een onte-

rechte uitschakeling bij het wegvallen van deze hulpvoeding. 

  

http://www.fluvius.be/nl/hoogvermogen


  Aanvullende voorschriften en toelichting bij het voorschrift C2/112 • versie 1.0 • 03-06-2020 

 

 
48 
 

17. SMART GRID 
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18. DNG RECHTSTREEKS AANGESLOTEN OP EEN TS 

18.2.3 Redundante voeding en een algemene beveiliging bij de DNG 

Aanvullende eisen Fluvius 

Het schema vermeld in §18.2.3 wordt niet weerhouden voor Fluvius. 

De facturatiemeting van een cabine van de DNG met rechtstreekse aansluiting vindt plaats in het TS 

of de door de DNB gelijkwaardig gestelde installatie en gebeurt via de driewattmetermethode.  

De aankomstcellen moeten vermogensschakelaars zijn en kunnen aangestuurd worden door een be-

veiliging conform § 18.7. 

18.5 Elektrische karakteristieken van de FU’s 

Toelichting Fluvius 

Elke nieuwe TS van Fluvius heeft apparaten waarvan Ik TS > 25 kA 

18.7 Beveiliging 

Aanvullende eisen Fluvius 

De standaarduitvoering voor rechtstreekse aansluiting is gebaseerd op differentieelbeveiliging.  

Zie voorschrift C2/112 Bijlage 3 § 3.3.2. 

Dit houdt in dat de aankomstcellen steeds een vermogenschakelaar hebben, die kunnen aangestuurd 

worden door deze beveiliging. 

18.7.3 Directionele maximumstroombeveiliging 

Aanvullende eisen Fluvius 

De directionele MAX I beveiliging (zie voorschrift C2/112 § 18.7.3) is niet toegestaan binnen Fluvius.  

Deze uitvoering is namelijk niet compatibel met het plaatsen van decentrale productie bij de recht-

streekse DNG (zonnepanelen, windmolens, WKK’s,…).  

18.7.4 Implementatie van het beveiligingsrelais 

Toelichting Fluvius 

Beveiliging voedende kabels 

De differentieelbeveiligingsfunctie en overstroomdrempels worden door de DNB geleverd en inge-

steld. Deze twee functies zijn nu verwerkt in 1 toestel. Dit toestel wordt opgesteld in een speciale 

hulpkast. 

De uitvoering van deze opstelling en randvoorwaarden (voeding, afmetingen, TI’s, …) zijn beschreven 

in het document “Aansluiting op middenspanning van rechtstreekse klanten met differentiaal bevei-

ligde voedingskabels V3.2”. Dit document is terug te vinden op de website van Fluvius. 

Beveiliging vertrekken DNG 

https://fluvius.be/nl/hoogvermogen
https://fluvius.be/nl/hoogvermogen
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De vertrekkende feeders dienen qua instelling van de beveiliging conform te zijn aan de instelwaar-

den die door de DNB zijn meegedeeld. Deze instelwaarden gaan voornamelijk over instellingen rond 

kortsluitingen & aardfouten.  
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19. DECENTRALE PRODUCTIE 

19.1 Algemeenheden 

Aanvullende eisen Fluvius 

De aanvullende technische voorschriften van decentrale producties zijn te vinden op de website van 

Fluvius. 

Deze zijn vervat in diverse bijlagen die terug te vinden zijn onder publicaties voor klanten. 

De netontkoppeling (NOB) kan gebruik maken van het spanningssignaal van de meettransformatoren 

onder de volgende strikte voorwaarden: 

• Het maximale vermogen van de meettransformatoren wordt niet overschreden. 

• Het betreft enkel de toestellen netontkoppelbeveiliging, richtingsgevoelige beveiliging en de factu-

ratiemeter.  

• Deze toestellen aangesloten op de meetkringen bevinden zich in hetzelfde lokaal op beperkte af-

stand en maakt gebruik van hetzelfde type en kleuraanduidingen als de facturatie meting. 

• Alle spanningsmeetkringen worden apart beveiligd met smeltveiligheden per toestel. 

• Het vermogen van de meetkringen overschrijdt de waarden opgegeven in het voorschrift C2/112, 

§9.3.3 + §9.4.4, niet. 

Toelichting Fluvius 

Bij speciale situaties met een meting op hoogspanning en < 1000 kVA totaal opgesteld productiever-

mogen kunnen afwijkingen rond de meetplaats en -spanning aangevraagd worden. Dit wordt beoor-

deeld tijdens het aansluitproces op basis van een ééndraadschema en het inplantingsplan met de fy-

sische locaties. 

Voor dossiers met totaal opgesteld vermogen  1000 kVA is altijd meting op HS vereist. 

19.3.2 Indiening van een kopie van het verslag van het gelijkvormig-
heidsonderzoek van de NOB 

Toelichting Fluvius 

Een kopie van het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek van de DP moet in de cabine aanwezig 

zijn. 

19.7 Netontkoppelbeveiliging 

Toelichting Fluvius  

Voor deze vereisten wordt verwezen naar het Synergrid voorschrift C10/11.  
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20. NET – NOODVOEDING 

20.1 Algemeenheden 

Toelichting Fluvius 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de type net-noodvoedingen op basis van volgende criteria: 

• Statische UPS (bv. batterijen) of roterende machines (generatoren). 

• Noodvoedingen die enkel in noodsituaties kunnen voeden en noodvoedingen die tijdens normale 

situaties energie kunnen terugvoeden naar het net (vb. combinatie zonnepanelen & batterij). 

 

      Tabel 12 

20.2 Noodvoeding vanuit een noodgenerator 

Toelichting Fluvius 

• Roterende net-noodvoeding zonder parallelwerking. 

De noodgenerator moet steeds langs de laagspanningszijde van de transformator op het net gekop-
peld worden. Aangepaste beveiligingen moeten voorzien worden om niet parallel met het distribu-
tienet te draaien en het distributienet niet accidenteel onder spanning te brengen (dus het bedrijf 
mag uitsluitend in eiland werken). 
Dit wordt standaard uitgevoerd via een mechanisch vergrendelde omschakelaar. Dit zorgt ervoor dat 
slechts één van beide kan ingeschakeld worden en het distributienet niet onder spanning wordt ge-
zet door de noodgenerator.  
 
Een mechanische omschakelaar wordt vrijgesteld van controle ter plaatse.  
 
Zodra meerdere noodgeneratoren of noodvoedingen voorkomen, is een supervisiesysteem nodig dat 
de standen van deze schakelaars volgt en een digitaal logboek bijhoudt. 
 

 Functies Voorbeeld Reglement 

Statische 

UPS 

Enkel voeding noodgebruikers  Productnorm 

Statische 

UPS 

Voeding noodgebruikers + injectie 

stroomopwaarts 

Combinatie batterij 

+ zonnepanelen 

C2/112 §19 (*) 

+ C10/11 

Roterende 

machine 

Enkel voeding noodgebruikers – 

nooit parallel – altijd eilandwer-

king (Break before make) 

Diesel noodgroep 

die nooit parallel 

gaat 

C2/112 § 20 (*) 

Roterende 

machine 

Eiland en parallelwerking  C2/112 §19 (*) 

+ C10/11 + Voor-

schriften Fluvius 

 (*) C2/112 = voorschrift C2/112 + Aanvullende voorschriften Fluvius 



  Aanvullende voorschriften en toelichting bij het voorschrift C2/112 • versie 1.0 • 03-06-2020 

 

 
53 
 

Een elektrisch vergrendelde omschakeling is per uitzondering toegestaan mits volgende voorwaar-
den: 

- Een wederzijdse vergrendeling op basis van de respectievelijke standen van beide scha-

kelaars op basis van bedrading. 

- De stand van de schakelaars moet zichtbaar zijn op een synoptisch schema in de cabine. 

- Dit dossier moet voorgelegd worden aan de DNB. 

 

• Roterende net-noodvoeding met parallelwerking. 

Deze voorschriften zijn onder “bijlage modaliteiten noodgroepen” beschikbaar op de website van 
Fluvius. 

 

  

https://fluvius.be/nl/hoogvermogen
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21. WIJZIGINGEN AAN OF HERINDIENSTNEMINGEN 
VAN CABINES 

21.3.1 Herindienstneming of wijziging met geringe omvang 

Aanvullende eis Fluvius 

De hulpvoedingen van de cabine moeten in overeenstemming gebracht worden met de vereisten van 

§12.7 en §16.3. 

21.3.1.1 Cabinelokaal  

Toelichting Fluvius 

Een automatische blusinstallatie kan toegelaten worden indien bijkomend voldaan wordt aan de 

voorwaarden gepubliceerd in dit document §12.3.1. 

Verluchtingsrooster: De oppervlakten die in deze paragraaf worden weergegeven, zijn bruto waarden 

die rekening houden met ten minste 50% vrije doorlaat. 

21.3.1.3 HS-cellen 

Aanvullende eisen Fluvius 

Volgende voorschriften dienen bijkomend vervuld te worden: 

• Afscherming IP2X van de vloer tot 20 cm boven het hoogste onder spanning staande deel van 

de installatie. 

Indien deze afscherming gerealiseerd wordt met platen in polycarbonaat of een gelijkwaar-

dig materiaal, wordt deze bevestigd op een metalen frame met mazen van maximaal 0,25 

dm². 

• Porseleinen isolatoren worden vervangen door giethars geïsoleerde isolatoren. 

• Scheidingsschakelaars worden vervangen door lastscheidingsschakelaars. 

• Elke cel voorzien van een lastschakelaar wordt uitgerust met een glijrail om op deze manier 

een compartimentering te creëren t.o.v. de rails die onder spanning staan. 

• Elke cel waarbij de meting van de afwezigheid van spanning moet plaatsvinden (vitale 5) is 

uitgerust met een valbaar. 

• Elke cel is voorzien van 3 kogelaardingsbouten op de rail en 1 op de aardingslat. Deze bevin-

den zich steeds na de schakelaar. 

• Op één plaats in de cabine worden 3 kogelaardingsbouten voorzien op de rail. 

• Alle deuren van de cellen draaien dicht in de richting van de vluchtweg. 

• Elke rail is minstens om de meter ondersteund door een steunisolator. 

 
 Toelichting Fluvius 

Wanneer een cabine van het type “open HS-cellen” wordt aangepast, is het de bedoeling deze instal-

latie nog voor een lange tijd te exploiteren. En dit op een veilige manier. De exploitatie van dit soort 

installaties vergt een grotere kennis van de schakelagent dan bij metaalomsloten cellen die voorzien 

zijn van vergrendelingen die alle verkeerde handelingen onmogelijk maken. Om reden van veiligheid 

moeten bijgevolg, wanneer de DNG verkiest te blijven verder werken met installaties van het open 
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type, deze geüpgraded worden tot de technologie die van toepassing was voor er in België werd 

overgeschakeld naar in de fabriek gemonteerde FU’s. 

21.3.1.4 Algemene beveiliging 

Aanvullende eis Fluvius 

Het beveiligingsrelais voor de algemene beveiliging is steeds van het indirecte type, want een direct 

relais is nooit uitgerust met een ingestelde homopolaire beveiliging en is dus nooit selectief. 

21.3.1.6 Meetinrichting  

Aanvullende eis Fluvius 

De meting volgens de driewattmetermethode is steeds vereist. 

Toelichting Fluvius 

De driewattmetermethode is vereist voor het DMS-systeem van Fluvius dat het net bewaakt en de 

actuele stroomwaarden op ieder punt van het net geeft. Met deze reële waarden kan elke omscha-

keling voor uitvoering gesimuleerd worden.  

Een bestaande tweewattmetermethode kan toegelaten worden mits beveiliging door een gecombi-

neerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden. 

21.3.2.3 HS-cellen 

Aanvullende eis Fluvius 

De te installeren FU’s worden onderworpen aan de goedkeuring van de DNB, die onder andere na-

gaat of de synoptiek voldoet aan §2 van het voorschrift C2/113-4 of consistent is met de synoptiek 

van de reeds aanwezige installatie. Dit voorschrift is raadpleegbaar op de website van Synergrid. 

Toelichting Fluvius 

De VDS’-en zijn conform aan de toelichting in §6.4 van dit document. 
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22. RISICOANALYSE CABINE VAN DE DNG 

22.1 Inleiding 

Toelichting Fluvius 

Alvorens er wordt overgegaan tot indienststelling dient de DNG de risicoanalyse van de desbetref-

fende installatie, opgesteld door de preventieadviseur van de DNG, aan Fluvius te bezorgen en moet 

deze permanent in de cabine raadpleegbaar zijn. 
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23. BIJLAGEN voorschrift C2/112 

Bijlage 3.4.2 

Aanvullende eis Fluvius 

Gewijzigd ééndraadschema “Schema 3bis DP a)  1MVA = DP – 1 Tfo INT – D – HS” volgens de groen 

gemarkeerde rechthoek. De kabel tussen de 2 gebouwen moet eveneens mechanisch beschermd 

worden 

 

Figuur 9  

Mx

Schema 3bis DP a) ≤  1 MVA DP - 1 Tfo INT – D-HS
Versie 2.5 – 2014.10.23

KxN KxN

Aankomstcel Vertrekcel
Algemene 

beveiliging DNG

DxN

*: Vertraagde minima volgens 

verplichting van de DNB

LS bord DNG kan zowel in het schakellokaal als een ander 

lokaal opgesteld worden (geen voorschriften vanuit DNB)

Meetcel

*

AUX 

klant

Lokaal cfr C2/112

NOB

Meetspanning **

P.O.

B.O.

~ Decentrale Productie ≤ 1 MVA

De back-up ontkoppeling kan ook op 

de algemene LS schakelaar of op de 

HS-schakelaar geplaatst worden.

Meting

Een vermogensschakelaar 

mag eveneens geplaatst 

worden.

HOV

Indien de afstanden te groot zijn → zie schema 4.

De LSS LS moet in het lokaal van de trafo staan.  

Een opstelling in de directe nabijheid van het 

lokaal is NIET toegestaan.

De LSS LS is niet gepositioneerd waar de boog 

zich kan expanderen (vb. droge trafo, BB20-

expansie in trafolokaal,...). 

HOV

M

AUX 

Type A

Indien een droge trafo wordt gebruikt, dient deze 

opgesteld in aparte ruimte met drukvaste 

wanden (≥125 hPa)

 **: Het spanningssignaal kan op de TP’s voor de 

meting genomen worden indien zowel de 

bekabeling als de klemmenstrook volledig 

ontoegankelijk is voor de DNG (zie hoofdstuk 9)

Tussenafstand = 

max. 10 m

Mechanische 

bescherming

Lengte = 

max. 20 m
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Bijlage 3.4.3 

Aanvullende eis Fluvius 

Gewijzigd ééndraadschema “Schema 3bis DP b) > 1MVA = DP – 1 Tfo INT – D – HS” volgens de groen 

gemarkeerde rechthoek. De kabel tussen de 2 gebouwen moet eveneens mechanisch beschermd 

worden. 

 

Figuur 10  

DxNDxN Mx

Schema 3bis DP b) > 1 MVA DP - 1 Tfo INT – D-HS
Versie 2.5 – 2014.10.23

KxN KxN

Aankomstcel Vertrekcel
Algemene 

beveiliging DNG

*: Vertraagde minima volgens 

verplichting van de DNB

LS bord DNG kan zowel in het schakellokaal als een ander 

lokaal opgesteld worden (geen voorschriften vanuit DNB)

Meetcel

*

AUX 

DNG

Lokaal cfr C2/112

Meetspanning **

P.O.

B.O.

~ Decentrale Productie > 1 MVA

De back-up ontkoppeling kan ook op 

de algemene LS schakelaar of op de 

HS-schakelaar geplaatst worden.

Meting

Een vermogensschakelaar 

mag eveneens geplaatst 

worden.

HOV

Interface

Imax

Stroommeting

Indien de afstanden te groot zijn → zie schema 4.

De LSS LS moet in het lokaal van de trafo staan.  

Een opstelling in de directe nabijheid van het 

lokaal is NIET toegestaan.

De LSS LS is niet gepositioneerd waar de boog 

zich kan expanderen (vb. droge trafo, BB20-

expansie in trafolokaal,...). 

HOV

M

AUX 

Type B

RTU DNB

Indien een droge trafo wordt gebruikt, dient deze 

opgesteld in aparte ruimte met drukvaste wanden 

(≥125 hPa)

 **: Het spanningssignaal kan op de TP’s voor de 

meting genomen worden indien zowel de 

bekabeling als de klemmenstrook volledig 

ontoegankelijk is voor de DNG (zie hoofdstuk 9)

Tussenafstand = 

max. 10 m

Mechanische 

bescherming

Lengte = 

max. 20 m
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Bijlage 3.4.5 

Aanvullende eis Fluvius 

Gewijzigd ééndraadschema volgens de groen gemarkeerde rechthoek: 

“Schema 5bis DP – 1 DNG – meerdere vertrekken DP / DP buiten cabine =  DP – 2 Tfo INT/EXT – D – 

HS” Zoals, In de figuur werd na de tekst stroommeting  “(>1 MVA)” toegevoegd ter verduidelijking, 

want het stond ook al in de tekst bij ***. 

 

Figuur 11 
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Bijlage 5 Formulier controlemeting TI’s en TP’s door EO 

Gegevens van de installatie: 

Naam eindafnemer: ................................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................. 

Gegevens van de keurder: 

Naam en voornaam: ................................................................................................................. 

Datum meting: ................................................................................................................. 

Naam erkend organisme: ................................................................................................................. 

Adres erkend organisme: ................................................................................................................. 

Technische gegevens van de installatie: 

Spanning: hoog:  ......................  kV 

 laag:  ......................  V 

TP’s: verhouding:  .......     /  .......  

 merk:  ......................  

 type:  ......................  

 klasse:  ......................  

 vermogen:  …………………. VA         

 serienummers: TP1:  ........................................................ 

  TP2:  ........................................................ 

  TP3:  ........................................................ 

TI’s: verhouding:  .......     /  .......  

 merk:  ......................  

 type:  ......................  

 klasse:  ......................  

 vermogen:  ......................  VA 

 serienummers: TP1:  ........................................................ 

  TP2:  ........................................................ 

  TP3:  ........................................................  
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Controlemeting TP’s: zie voorschrift C2/112 §10.4.2 

 

Besluit: 

TP1  OK 

  NOK reden:  ....................................................................................... 

TP2  OK 

  NOK reden:  ....................................................................................... 

TP3  OK 

  NOK reden:  ....................................................................................... 

 

Controlemeting continuïteit TI’s: zie voorschrift C2/112 §10.4.3  

 

     Brug van Wheatstone  LCR meting 

TI1 weerstand S1-aarde …………………………… m       …………………………… μH 

 weerstand S2-aarde: …………………………… m       …………………………… μH 

TI2 weerstand S1-aarde: …………………………… m       …………………………… μH 

 weerstand S2-aarde: …………………………… m       …………………………… μH 

TI3 weerstand S1-aarde: …………………………… m       …………………………… μH 

 weerstand S2-aarde: …………………………… m       …………………………… μH 

BESLUIT: opstelling TI’s conform  OK 

  NOK reden:  ................................................................ 

 

Handtekening Keurder …………………………. Datum Keuring  ..............................  

 

Aange-

legde 

spanning 

Gemeten spanning 

VAC V1 V2 V3 

L1 – aarde     

L2 – aarde     

L3 – aarde     
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Bijlage 8.2 

Aanvullende eis Fluvius 

 

Figuur 12 

Constructieve geleidende elementen van het gebouw mogen niet verbonden worden met de aar-

dingsonderbreker van de cabine. Met constructieve elementen worden volgende delen bedoeld: 

• cabinedeur 

• (ventilatie)rooster 

• wapening in de muren 
 

De aarding van de cabine wordt uitgevoerd met een diepteaarding, niet met een lusaarding. 
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G-I-Klant of G-I-Net : 

 

Figuur 13 

Deze situatie is enkel toegestaan bij “G-I-klant”, indien de klant een TN-systeem hanteert. 
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In geval van “G-I-net” geldt het onderstaande: 

 

Figuur 14 

Constructieve geleidende elementen van het gebouw mogen niet verbonden worden met de aar-

dingsonderbreker van de cabine. Met constructieve elementen worden volgende delen bedoeld: 

• cabinedeur 

• (ventilatie)rooster 

• wapening in de muren 
 

De aarding van de cabine wordt uitgevoerd met een aparte diepteaarding op minstens 3 meter van 
de lusaarding van het gebouw. 
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A-M-Klant of A-M-Net : 

 

Figuur 15 
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Figuur 16 

Constructieve geleidende elementen van het gebouw mogen niet verbonden worden met de LS-aar-

ding van de cabine. Met constructieve elementen worden volgende delen bedoeld: 

• cabinedeur 

• (ventilatie)rooster 

• wapening in de muren 
De LS-aarding van de cabine wordt uitgevoerd met een diepteaarding, niet met een lusaarding. Deze 

aarding moet 15 m verwijderd zijn van de HS-aarding. 
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A-I-Klant of A-I-Net : 

Deze situatie is enkel toegestaan bij “A-I-klant”, indien de klant een TN-systeem hanteert. In geval 

van “A-I-net” geldt het onderstaande: 

Constructieve geleidende elementen van het gebouw mogen niet verbonden worden met de LS-aar-

ding van de cabine. Met constructieve elementen worden volgende delen bedoeld: 

• cabinedeur 

• (ventilatie)rooster 

• wapening in de muren 
De LS-aarding van de cabine wordt uitgevoerd met een aparte diepteaarding op minstens 3 m van de 

lusaarding van het gebouw en 15 m verwijderd van de HS-diepteaarding. 

 

Figuur 17 
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Figuur 18 
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Figuur 19 
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Figuur 20 
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24. GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
AREI : Algemeen reglement op de Elektrische Installaties 

AV : Aanvullende voorschriften 

CREG : Federale Regulator: Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

DP : Decentrale Productie 

EO  : Erkend Organisme 

FSI : FoutStroomIndicator (= kortsluitverklikker) 

HS : HoogSpanning 

LS : LaagSpanning 

LSS : LastScheidingsSchakelaar 

LRB  : Lokale Relatie Beheerder 

MCB : Mini Circuit Breaker (kleine vermogenschakelaar in verdeelkasten) 

NOB : NetOntkoppelBeveiliging 

RMU : Ring Main Unit 

RTU : Remote Terminal Unit 

SYNERGRID : Beroepsfederatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België 

TFO : TransFOrmator 

TVS : Technische VoorSchriften 

TST : Technische Specificatie / Specification Technique 

VDS : Volt Detection System (= spanningsdetector) 

VREG : Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt  

VS : VermogenSchakelaar 

WKK             : Warmtekrachtkoppeling  

 

 


